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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA nº 0079785-04.2018.8.11.0000

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio, formulado pelo(a) 

servidor(a) ANA MAURA DE FREITAS, Matrícula nº. 3234, Oficial de 

Justiça, lotado(a) no(a) Central de Mandados - Comarca da Capital - SDCR, 

referente ao quinquênio 2013/2018.

 A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital por meio da 

Informação n° 085/2018/GRHFC, comunicou a concessão de 05 ( cinco) 

licenças-prêmio relativas ao período de 08/08/1988 a 08/08/2013, bem 

como a ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei 

Complementar nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 

do Estado de Mato Grosso) no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca na 

qual o servidor encontra-se lotado, conhecer e julgar os processos que 

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura.

O instituto da licença-prêmio por assiduidade é um direito previsto na Lei 

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), 

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

 “Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1999).”

 Destarte, além do exercício efetivo e ininterrupto do serviço público pelo 

período de 05 (cinco) anos, se faz necessário o enquadramento ao 

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

“Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II – afastar-se do 

cargo em virtude: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, 

sem remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas”.

 Desse modo, uma vez completado o período aquisitivo e não tendo o(a) 

servidor(a) infringido o artigo 110 do mencionado Estatuto durante o 

período vindicado, DEFIRO o pedido formulado pelo(a) servidor(a) a fim de 

conceder a licença-prêmio referente ao quinquênio de 08/08/2013 a 

08/08/2018, condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, 

observado a anuência deste e a conveniência do serviço público.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o(a) requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 12 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

CIA Nº:

0726311-74.2018.8.11.0001 – Favor mencionar esse número

 ADVOGADO (A):

DR. HOMERO MARCHEZAN (OAB/MT 6.624)

 Vistos, etc.

Considerando a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

de Justiça do Foro Judicial (CNGCJ) prevê em seu artigo.342:

 Art. 342. O advogado deverá apresentar a cada Juiz, mediante 

comunicação prévia, por escrito, os nomes dos seus auxiliares e 

estagiários encarregados no recolhimento de informações processuais.

Considerando o artigo supracitado informo que a solicitação feita pelo 

causídico deve ser efetuada mediante cada Juiz das respectivas varas.

Cientifique o patrono mediante o DJE e após arquive-se o expediente 

mediante as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se.

Cuiabá, 17 de setembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da

CIA Nº:

0726480-61.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 ADVOGADO (S):

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO- OAB/MT 5.026

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, 17 de setembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

REQUERENTE(S):

 MADEIREIRA MISSIPI LTDA

ADVOGADO(A):

 AYSLAN CLAYTON MORAES - OAB/MT 8.377

Vistos, etc.

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

MADEIREIRA MISSIPI LTDA em beneficio de AYSLAN MORAES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, em relação à Guia de nº 83952 recolhida de 

forma indevida.

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

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso verifica-se a ausência dos 

seguintes documentos no pedido:

 Procuração Judicial constando poderes específicos outorgados pelo 

interessado para a finalidade de “receber e dar quitação”;

 Contrato Social da Empresa se o(a) outorgante da procuração for pessoa 

jurídica;

 Contrato Social da Empresa ou Escritório de Advocacia beneficiário.;

 Nome de todos os sócios inclusos no QSA da Receita Federal;

 CPF de todos os sócios;

 Data de Nascimento de todos os Sócios;

 INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos acima 

elencados, no prazo de 15 (quinze) dias, visto que a presença de todos 

deve ser rigorosamente observada.

Nada informado no referido prazo, arquivem-se o pedido.

Publique-se. Intime-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 17 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 458/2018-GRHFC - Estabelecer a ESCALA de Plantão 

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

plantão semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Outubro de 2018, das 

áreas cível e criminal, da seguinte forma:

* A Portaria nº 458/2018-GRHFC completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 4 de 376



Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 986866 Nr: 17105-59.2015.811.0041

 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: ISAIAS LUIZ CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta 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$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte 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.: 1151844 Nr: 32495-35.2016.811.0041

 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: DRDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO 

GROSSO DO SUL - OAB:MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:15591

 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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta 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$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte 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.: 959226 Nr: 4479-08.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX NEVES 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: 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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta 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$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte 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.: 1047134 Nr: 44954-06.2015.811.0041

 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: RICARDO SANTOS DUARTE

 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

 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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta 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$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte 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.: 1060495 Nr: 51250-44.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENITA PENEDO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDÚSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3.237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Sebastião Augusto 

Corrêa de Moraes - OAB/MT 10.416 - OAB:, Dr.ª Fernanda Pareja 

Oliveira - OAB/MT 9.020 - OAB:

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

devidamente INTIMADA à parte embargado, 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.: 1001279 Nr: 23977-90.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta 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$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte 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.: 357073 Nr: 27589-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PAULO DARIO, ANA LÚCIA ROZABONI 

DARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYNAIR ALVES DE SOUZA - 

OAB:4902/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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta 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$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

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

R$136,23(cento e trinta e seis reais e vinte e três 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.: 348325 Nr: 18726-38.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANIR LEITE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO S/C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 204, certifico que foi deferido o 

pedido de dilação do prazo solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439032 Nr: 16176-02.2010.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇAO DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO CLEODIL DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

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

ALMEIDA - OAB:7.355-A

 Em cumprimento ao despacho de fls. 42, certifico que foi deferido o 

pedido de dilação do prazo solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65636 Nr: 1714-21.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBEMH - MT - MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - OAB:56.918 

OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H GUIMARÃES - 

OAB:3515, Renato de P. Bonilha - OAB:3.844-MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 317, certifico que foi deferido o 

pedido de dilação do prazo solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901996 Nr: 31329-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONÇALO DA SILVA AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648

 Em cumprimento ao despacho de fls. 119, certifico que foi deferido o 

pedido de dilação do prazo solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 965828 Nr: 7330-20.2015.811.0041

 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: MARCOS ANTONIO CORREA COSTA, EDINEIA FÁTIMA 

SILVA COSTA, CONCEIÇÃO CORRÊA COSTA ITACARAMBY, ROLFF 

PRAYLL OLIVEIRA IRACARAMBY, HELIMAR CORREA DA COSTA 

MARQUES, CREONIL DA COSTA MARQUES, HÉLIO CARLOS CORRÊA 

COSTA, SEBASTIÃO CARLOS CORREA DA COSTA, ALBERTO JORGE 

CORREA COSTA, REJANE SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HELIO ARAUJO COSTA, ESPOLIO 

DE MARIA JOSE CORREA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE COSTA ITACARAMBY - 

OAB:8755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao despacho de fls. 154, certifico que foi deferido o 

pedido de dilação do prazo solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428818 Nr: 10318-87.2010.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: MARIA CARDOSO GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA GASPAR NÓBREGA - 

OAB:6.211/MT

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

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 Em cumprimento ao despacho de fls. 216, certifico que foi deferido o 

pedido de dilação do prazo solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 734810 Nr: 31129-34.2011.811.0041

 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: EDER RODRIGO DA SILVA FERREIRA, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTE, Luiz 

Alexandre Cristaldo, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLENE PEIXOTO DE LIMA - 

OAB:10724/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

SILVA - OAB:6.565/MT, PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT

 Visto.

Compulsando os autos verifico que foi determinada a manifestação da 

massa falida e do administrador judicial à fl. 21, oportunidade em que a 

massa falida manifestou às fls. 31/32.

Entretanto, os autos vieram-me conclusos sem a manifestação do 

administrador judicial. Assim sendo, determino a intimação do 

administrador judicial para que manifeste no prazo de 05 dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 973635 Nr: 11048-25.2015.811.0041

 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: JOÃO MÁRCIO ALVES OLIVEIRA, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTE, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12856/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

SILVA - OAB:6.565-MT, JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - 

OAB:12246

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1193711 Nr: 2618-16.2017.811.0041

 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: VALDEMIRO PEREIRA MACHADO, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12856/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 78, e devolvo o prazo de 05 dias úteis para 

manifestação, a contar da intimação desta decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1114667 Nr: 16543-16.2016.811.0041

 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: RONAILDO BARBOSA DE MORAES, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10.055 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, PEDRO 

HENRIQUE FERREIRA MARQUES - OAB:19486/O, TASSIO VINICIUS 

GOMES DE AZEVEDO - OAB:13948-MT

 Visto.

Defiro o pedido de fl.59, e devolvo o prazo de 05 dias úteis para 

manifestação, a contar da intimação desta decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1169517 Nr: 39964-35.2016.811.0041

 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: PAULO ROMAS GODINHO, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, PAULO ROMAS GODINHO - OAB:OAB/MT 

18.206

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

OAB:9.027-B, ARNO JUNG - OAB:19.585/PR, MAURO CRISTIANO 

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

OAB:5.940/MT

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, regularizar sua 

representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

poderes ao advogado (PAULO ROMAS GODINHO) para atuar junto ao 

presente feito, bem como apresente a “CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO” com o devido selo de autenticidade, sob pena de indeferimento 

da inicial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111939 Nr: 15499-59.2016.811.0041

 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: CLARO S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIPAR ENERGIA S. A., BIMETAL INDÚSTRIA 

METALURGICA LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 948895 Nr: 59589-26.2014.811.0041

 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: ELECINIO BENEDITO DA COSTA, LUIZ HENRIQUE DE 

OLIVEIRA SANTOS OAB 16694

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CERÂNTOLA - 

OAB:12.738/MT, HUGO BARROS DUARTE - OAB:5373/MT, LUIZ 

HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:16.694A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO - OAB:6024/MT

 Visto.

Intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 05 dias 

úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1321977 Nr: 13784-11.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIL ALIMENTOS S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, CARLOS AUGUSTO TEORTORO JUNIOR - 

OAB:247.319, DANIEL SIRCILLI MOTTA - OAB:235.506

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

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Impulsiono o feito, intimo a parte requerida para, no prazo de cinco (05) 

dias úteis, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei nº 

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

provas que reputem necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1323613 Nr: 14207-68.2018.811.0041

 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: NATAN SOUZA ROSA, BRUNO CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHICK PRIME DROGARIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT

 Impulsiono o feito, intimo a parte requerida para, no prazo de cinco (05) 

dias úteis, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei nº 

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

provas que reputem necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1324225 Nr: 14360-04.2018.811.0041

 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: ROBERTO APARECIDO CUSTÓDIO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZIS PEREIRA 

FILHO - OAB:5581, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

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

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Impulsiono o feito, intimo a parte requerida para, no prazo de cinco (05) 

dias úteis, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei nº 

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

provas que reputem necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1325422 Nr: 14629-43.2018.811.0041

 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: FABRÍCIO SILVA DE SOUZA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, CRESLAINE MACIEL PEGO - OAB:24139/O

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

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Impulsiono o feito, intimo a parte requerida para, no prazo de cinco (05) 

dias úteis, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei nº 

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

provas que reputem necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1326314 Nr: 14808-74.2018.811.0041

 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: ROSINALDO RODRIGUES DA SILVA, DUX 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL MATO GROSSO LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640/MS, TONY VITOR SANTOS SOUZA - 

OAB:10460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Impulsiono o feito, intimo a parte requerida para, no prazo de cinco (05) 

dias úteis, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei nº 

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

provas que reputem necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1327294 Nr: 15021-80.2018.811.0041

 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: DANIELLE DE AZEVEDO CALDAS, DUX 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL MATO GROSSO LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640/MS, FERNANDO CERÂNTOLA - 

OAB:12.738/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, intimo a parte requerida para, no prazo de cinco (05) 

dias úteis, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei nº 

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

provas que reputem necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1327296 Nr: 15022-65.2018.811.0041

 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: GEIZIANE DA ROCHA SILVA, DUX ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL MATO GROSSO LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640/MS, FERNANDO CERÂNTOLA - 

OAB:12.738/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, intimo a parte requerida para, no prazo de cinco (05) 

dias úteis, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei nº 

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

provas que reputem necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1323640 Nr: 14216-30.2018.811.0041

 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: SINDICATO DOS BALCONISTAS E EMPREGADOS DE 

FARMACIAS E DROGARIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHICK PRIME DROGARIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT

 Impulsiono o feito, intimo a parte autora para, no prazo de quinze dias 

úteis, dar cumprimento ao depacho a seguir transcrito: Visto.

Em que pese não haja óbice ao deferimento do benefício da gratuidade de 

justiça à pessoas físicas, mediante a simples declaração de 

hipossuficiência, em se tratando de pedido formulado por pessoa jurídica, 

inexiste a presunção da condição de hipossuficiência, razão pela qual, 

deve o postulante comprovar sua incapacidade em arcar com as custas 

processuais. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento de que 

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins 

lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais." (Súmula 481). Assim, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 dias úteis, comprovar sua impossibilidade em arcar com as 

custas processuais ou promover seu recolhimento, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1326895 Nr: 14946-41.2018.811.0041

 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: EDEMILSON PEREIRA GOMES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARYME PARADA PEDROSA - 

OAB:22946/O, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:MT-5.746, 

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

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

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Impulsiono o feito, intimo a parte autora para, no prazo de quinze dias 

úteis, dar cumprimento ao despacho a seguir transcrito: Visto. Determino 

venha a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, juntar o comprovante de 

recolhimento das custas processuais, ou demonstrar documentalmente a 

sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1324130 Nr: 14342-80.2018.811.0041

 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: F. A. A. DOCENA - ME, FABIO ALEX ARAÚJO DOCENA, 

AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA RIBEIRO DAROLD - 

OAB:12037/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Impulsiono o feito, intimo a parte autora, na pessoa de seu representante 

legal para, no prazo de quinze dias úteis, dar cumprimento ao despacho a 

seguir transcrito: Visto. Compulsando os autos, verifico que a petição 

inicial não foi devidamente assinada pelo advogado, representante 

processual do autor. Assim, verificando ser a inicial apócrifa, determino a 

regularização do petitório, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1325530 Nr: 14649-34.2018.811.0041

 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: ARILSON L. DOS SANTOS EPP, ARILSON LEANDRO 

DOS SANTOS, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIPAR ENERGIA S. A., MAVI ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA, BIMETAL INDUSTRIA METALURGIA LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, Camila Emily do Nascimento Souza - 

OAB:OAB-MT 19.960-O, FREDERICO STECCA CIONI - OAB:54275, 

RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT

 Impulsiono o feito, intimo a parte autora para, no prazo de quinze dias 

úteis, dar cumprimento ao despacho a seguir transcrito: Visto.

Intime-se a parte autora para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, relacionados ao 

presente feito, ou demonstrar documentalmente a sua hipossuficiência, 

sob pena de cancelamento da distribuição. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1324105 Nr: 14329-81.2018.811.0041

 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: EDUARDO EMILIO CHAVES DINIZ, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - OAB:8.311/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Impulsiono o feito, intimo a parte autora para, no prazo de quinze dias 

úteis, dar cumprimento ao despacho a seguir transcrito: Visto.

O presente pedido de habilitação de crédito veio desacompanhado do 

comprovante de recolhimento das custas processuais e taxas judiciais. 

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

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191702 Nr: 1978-13.2017.811.0041

 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: FREDSON BARRAS DA CONCEIÇÃO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIENE CRISTINA DUARTE - 

OAB:19.248, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA - OAB:11990, THAIS SVERSUT 

ACOSTA - OAB:9634/MT

 Visto.

Intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 878967 Nr: 16119-42.2014.811.0041

 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: LUCY APARECIDA DE OLIVEIRA, ANTÔNIO LUIZ 

FERREIRA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, GUARACY CARLOS SOUZA - OAB:3.287/MT

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

 Visto.

Intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 05 dias 

úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 984688 Nr: 16155-50.2015.811.0041

 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: MANOEL DIAS GONÇALVES, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - OAB:MT 

11.752

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

 Visto.

Ante a manifestação retro, remetam-se os autos ao arquivo com as 

cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174835 Nr: 42055-98.2016.811.0041

 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: PELMEX PANTANAL LTDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, proceder ao 

recolhimento das custas e taxas judiciais ou demonstrar documentalmente 

a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1175629 Nr: 42308-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIPAR ENERGIA S. A., BIPAR INVESTIMENTOS 

E PARTICIPAÇÕES S/A, BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, MAVI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

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

SILVA - OAB:6565, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARAIZA NUNES DE AGUIAR

 THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:7253/PI, RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:

 Visto.

Sobre as alegações do administrador judicial (fls. 184/189), intime-se a 

parte autora para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1199408 Nr: 4483-74.2017.811.0041

 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: DENILSON VIEIRA DA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - 

OAB:8376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIENE CRISTINA DUARTE - 

OAB:19.248, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS 

SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos a certidão de crédito trabalhista atualizada até a data do pedido de 

recuperação judicial, sob pena de extinção e arquivamento.

II – Após, intime-se a recuperanda e o administrador judicial para 

manifestação, no prazo comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 326291 Nr: 25871-82.2007.811.0041

 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: CELSO JOSÉ MACEDO, JOÃO BATISTA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAVA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS SOUZA - 

OAB:3287/MT, JOAO BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658/MT, KARLLA 

PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11.625/MT

 Face a todo o exposto, passo a tecer as seguintes deliberações:I) 

Determino que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO, extraia cópia das seguintes 

peças: fls. 48/50 e documentos que o acompanham, e fls. 313/319, para 

formar incidente processual de pedido de inclusão na lide da empresa 

METRÓPOLE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, e das pessoas físicas de 

CLAUDINEI MARTINS CRESCÊNCIO, LUIZ ANTÔNIO PEDORINI e MARCO 

EGINO PEGORINI. 1.1 – Formado o incidente, CITEM-SE se a empresa 

METRÓPOLE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA e as pessoas físicas de 

CLAUDINEI MARTINS CRESCÊNCIO, LUIZ ANTÔNIO PEDORINI e MARCO 

EGINO PEGORINI, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, 

manifestem nos autos do referido incidente, podendo requerer as provas 

que entenderem cabíveis. II) Intime-se a FALIDA para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, depositar em cartório a relação nominal de seus 

credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos 

respectivos créditos, sob pena de desobediência (Lei n.º 11.101/2005 – 
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art. 99, III); assinar o termo de comparecimento aos atos processuais, e 

prestar declarações (art. 104); bem como apresentar os livros obrigatórios 

para encerramento.III) Oficie-se a DELEGACIA ESPECIALIZADA DE CRIMES 

FAZENDÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA autorizando a Delegada de 

Polícia Judiciária Civil a devolver para a COOPERATIVA DE VIGILANTES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – COOVIMAT, os documentos que foram 

apreendidos por determinação deste Juízo.IV) Finalmente, determino que o 

Sr. GESTOR JUDICIÁRIO realize na Secretaria do Juízo uma busca de 

todas as habilitações/impugnações de crédito e demais processos nos 

quais a massa figure como parte, certificando o ocorrido nos autos, 

intimando, em seguida, a administradora judicial para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis.V) Cumpridas que sejam todas as 

determinações supra, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1304910 Nr: 9673-81.2018.811.0041

 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: MARIA ANETE CHAVES DA SILVA, LEONARDO PIO DA 

SILVA CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13.121/MT, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - 

OAB:7202

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

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

 Impulsiono o feito, intimo a recuperanda para, no prazo de 05 (cinco)dias 

úteis, manifestar nos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1293509 Nr: 6012-94.2018.811.0041

 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: YAGO SOARES SANTARINO, RAFAEL HENRIQUE 

TAVARES TAMBELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLHETE RESTAURANTE EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLÁUDIA SCALIANTE 

FOGOLIN GNOATTO - OAB:5.310/MT, RAFAEL HENRIQUE TAVARES 

TAMBELINI - OAB:OAB/SP 300994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda, bem como, o Administrador 

Judicial para que se manifestem nos autos no prazo comum de quinze dias 

úteis, conforme despacho transcrito:Visto. I – Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos autos a certidão de crédito 

trabalhista atualizada até a data do pedido de recuperação judicial, sob 

pena de extinção e arquivamento. II – Após, intime-se a recuperanda e o 

administrador judicial para manifestação, no prazo comum de 15 dias úteis. 

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1317670 Nr: 12580-29.2018.811.0041

 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: MARIA ALICE PEREIRA DA COSTA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARES SANTIAGO DE 

OLIVEIRA FILHO - OAB:3.904/AC, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Impulsiono o feito, para intimar o administrador judicial a manifestar-se nos 

autos no prazo de 05 (cinco ) dias úteis.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1058991 Nr: 50501-27.2015.811.0041

 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: ANSELMO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARMES DE SOUZA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PAULO DE SOUZA - 

OAB:5301-MT, LAURA FABIANA LEAO DE BARROS - OAB:12366-B, 

NILSON PINTO ARRUDA - OAB:2425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor do Provimento nº 8/2018 – CM, item I, alínea d, 

devolvo os autos para a redistribuição dos mesmos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1160085 Nr: 35977-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIR BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALCANTARA DA SILVA, EDINALVA DE 

SOUZA MOREIRA

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DE MORAES BORGES - 

OAB:12.430/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor do Provimento nº 8/2018 – CM, item I, alínea d, 

devolvo os autos para a redistribuição dos mesmos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 375880 Nr: 12608-12.2009.811.0041

 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: MANOEL SATURNINO ALVES DA CUNHA, GESNER 

LEONCIO GAHYVA FILHO, DUILIO MAYOLINO FILHO, GERSON GOMES DE 

MORAIS, ANTONIO MARIA GAHYVA, ESPOLIO DE CARLOS AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO, ANA EMILIA GAHYVA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINTO DAS DORES MAGALHÃES, 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E MINI PRODUT RURAIS SESMARA DE 

CAETANO DA C. MONTEIRO, OLINTO DAS DORES MAGALHÃES

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

OAB:3.620/MT, WILLIAN SANTOS DAMACENO - OAB:12.721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA 

COSTA - OAB:11632/MT, CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, GEHANA 

APARECIDA MAGALHÃES FRANCO - OAB:9.915 OAB/MT, JOAO 

FERNANDES DE SOUZA - OAB:5721/O, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor do Provimento nº 8/2018 – CM, item I, alínea d, 

devolvo os autos para a redistribuição dos mesmos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 11 de 376



 Cod. Proc.: 1143239 Nr: 28774-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI ERANILDO DA SILVA, ECLAUDEMIR BRUGONOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO JESUS FERRAZ, ANDREA 

CONSTANTINO ZUGAIR MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - 

OAB:13594, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - 

OAB:13.595/MT, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aleandra Francisca de 

Sousa - OAB:6.249, Aleandra Francisca de Souza - OAB:6249, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, MARIA RITA 

SOARES CARVALHO - OAB:12.985/MT, MARIA RITA SOARES 

CARVALHO - OAB:12895

 Vistos, etc.

Considerando o teor do Provimento nº 8/2018 – CM, item I, alínea d, 

devolvo os autos para a redistribuição dos mesmos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 942798 Nr: 56249-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALBERTO ALVES, EDWIRGES TERESINHA 

FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS NASCIMENTO LEMOS, 

RUBINALDO ROCHA GOMES, JANAINA RITA MELO PAULA, DIEGO 

RAFAEL TORQUATO DE ALMEIDA, VILMA DOS SANTOS JESUS, ELAINE 

APARECIDA SOARES MARTINS, JUDITE ANÁLIA ANALIA DA SILVA 

MELO, APARECIDA DA COSTA MELLO RODRIGUES, AGUINALDO CAMILO 

DUARTE, SAMUEL FERREIRA LIMA, MARIA DE LOURDES SOUZA BRITO, 

LUCAS EDIVANIO MELO DADALTE, JOSIAS FERREIRA PAIVA, EDINEY 

ALVES FERREIRA, RONALDO PEREIRA RODRIGUES, DIRCEU MORAIS, 

JOAB LOURENÇO DAS CHAGAS, JULIO JOSE TIZOT, FRANCISCO JOSE 

DE ARAUJO PEREIRA, MARGARETE FRANZOSI DE ARRUDA, ADAIR JOSE 

DE FARIAS GAMA, VOLNEI PADILHA, MARIA APARECIDA PEREIRA DA 

SILVA, CARLOS ROBERTO PEREIRA, MARIA EUNICE DA SILVA 

APARECIDO, GEFERSON LUCAS LOPES, MARILUCIA DE SOUZA 

FIGUEIREDO, JOSÉ NOBREGA DE ARAUJO, LUCENI DE SOUZA SANTANA, 

RENATO LEMES DO PRADO, TÂNIA REGINA DA COSTA, ELZA BATISTA 

DE SOUZA, MONICA MARIA SOARES, JOÃO ANÍSIO DA SILVA, ASSIS 

MORAIS SILVA, MARIA LOURENÇO AMERICANO, KLINTON DA SILVA 

BARROS, CLEIDINÉIA ALVES FERREIRA, ROMILDO PADILHA, DANILO DA 

SILVA LELIS, CELSO FIUSA DA ROCHA, JOAO BATISTA RIBEIRO, 

CLAUDOMIRO GONZAGA RAMOS, LEONORA NETA DOS SANTOS 

BARCELOS, APARECIDA ALVES DA SILVA, ANTONIO LOURDES DE 

OLIVEIRA, CELSO ALVES DE OLIVEIRA, CLEUNICE MARTINS DE 

OLIVEIRA, ADILSON PEREIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS COLACO, 

VALDIR DA SILVA JESUS, FLAVIO ALVES FERREIRA, KLINTON DA SILVA 

BARROS JÚNIOR, JOSE CARLOS BARBOSA, GERALDINO FIRMO DE 

SOUZA, THIARLON CORDEIRO FAVACHE, TIAGO DOS SANTOS 

OLIVEIRA, MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, RICARDINO SOUZA DE LARA, 

MARCELO NOGUEIRA GUIMARÃES, MARIA LUCINETE FERREIRA DE 

OLIVEIRA, MARIA SOCORRO DE SOUZA, AURICLEIA BARBALHO 

RIBEIRO, MARCOS ODERDENGE, IVETE MARIA AMERICANO, DOMINGAS 

RIBEIRO VERONICA, JOÃO PINHEIRO DOS SANTOS, PATRICIA CRISTINA 

FARIA DE ALCANTARA, ISABEL VIEIRA DE SOUZA

 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, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEL'ISOLA 

RAMOS FRANTZ - OAB:10625

 Vistos, etc.

Considerando o teor do Provimento nº 8/2018 – CM, item I, alínea d, 

devolvo os autos para a redistribuição dos mesmos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1238993 Nr: 17795-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES MINIS E PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE LAGOA AZUL (AMPLA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMEN CONSULTORIA CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA, LUIZ CARLOS MIRANDA, LUIZ ANTONIO MIRANDA, 

JOSE DERLI ROSA, AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor do Provimento nº 8/2018 – CM, item I, alínea d, 

devolvo os autos para a redistribuição dos mesmos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 846645 Nr: 50244-70.2013.811.0041

 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: ARI ZANETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOS SEM CHÁCARAS, TERCEIROS 

INTERESSADOS, AUSENTES E INCERTOS., Réus Inominados Citados por 

Edital, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SÃO 

BENEDITO, REUS INDETERMINADOS (QUE SE ENCONTRAM NA POSSE DO 

IMÓVEL), ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE 

POXORÉO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962/MT, JANAYNA NUNES DE ARRUDA - OAB:17.625, 

NERI PAULO ZANETTE - OAB:10.310/MT, TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171/B

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

FUNDIÁRIO - OAB:, MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:14762, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:15.674/MT, THIAGO SOUZA BORGES - 

OAB:9035 MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte REQUERIDA para 

APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS NO PRAZO DE 15 DIAS. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 420674 Nr: 6460-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO ZILS, ALZIRA INES ZILS, ARNILDO ZILS, LORI 

JANETZKY, OSMAR JANETZKY, WILLY SCHEFFELMEYER, IVONE GRAFF 

SCHEFFELMEYER, GUIDO SCHEFFELMEYER, MIRIAN LINN 

SCHEFFELMEYER, LENI SCHEFFELMEYER, WALDIR SCHEFFELMEYER, 

DAGMAR PROCHNOW SCHEFFELMEYER, IRENE SCHEFFELMEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MARQUES OLIVEIRA, 

VALDEVINO MARQUES ROCHA, ELIZEU VIEIRA NICOLINI, SIMÃO 

MIRANDA DE MACEDO JUNIOR, JOSÉ APARECIDO SANDEGA, DERO 

AGUES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO FERREIRA 

REDONDO - OAB:2008-AC, EMILIA PERES GIROLDO - OAB:9929-A

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

FUNDIÁRIO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - OAB:NUCLEO 

CIVEL, JÉSSICA CORREA DE SOUZA - OAB:5124/RO, JOSE CARLOS 

PEREIRA - OAB:1001/RO, VALDIR HEESCH - OAB:1245/RO

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte Autora de que foi 
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expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas e taxas, bem como, o PRAZO DE 

30 (TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 

1º e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 880761 Nr: 17266-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARCELO BASSAN, ELCY LARANJEIRA 

SOARES BASSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS SEM TERRA, ANTONIO 

BENTO, MAURO SIMAUL LUIZ, Réus Inominados Citados por Edital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - 

OAB:, HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - OAB:16.635, MARCELO 

BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT, TAISSA MAFESSONI - 

OAB:18.436/O

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Considerando que houve inspeção judicial, entendo que a única questão 

controvertida é a comprovação do exercício da posse agrária pela parte 

autora, bem como a sua origem, a forma e o tempo de exercício, a fim de 

comprovar o efetivo cumprimento da função social da terra; Para elucidar 

o ponto controvertido acima, defiro a produção de prova testemunhal, além 

do depoimento pessoal das partes.1.INTIMO os réus para que, no prazo de 

15 dias, indiquem um representante para prestar depoimento pessoal, por 

se tratar de demanda coletiva em que é inviável colher depoimento pessoal 

de todos os réus.2.Designo audiência de instrução para o dia 25/09/2018 

às 13h00min.3.INTIMO as partes para, no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC, bem como INTIMO-AS para que, em 15 (quinze) dias, depositem o 

seu rol de testemunhas ou complemente o rol já apresentado, com a 

qualificação completa das testemunhas, nos termos do artigo 450 do CPC, 

e determino que intime-se os citados por edital por meio de remessa dos 

autos à Defensoria Pública.4.RESSALTO que pela nova sistemática cabe 

aos d. patronos dos autores intimarem as suas testemunhas (art. 455 do 

CPC);5.– HAVENDO testemunhas residentes em outra comarca, 

EXPEÇA-SE carta precatória para que sejam ouvidas.6.– Os depoimentos 

pessoais deverão ser prestados perante este juízo, de forma que 

determino à Secretaria que se INTIME, pessoalmente, a parte autora e o 

representante dos réus para que compareçam à audiência de instrução e 

julgamento, a fim de prestar depoimento pessoal, advertindo-os que serão 

presumidos confessados os fatos alegados, caso não compareçam ou 

comparecendo, se recusem a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do Código de Processo 

Civil.7.INTIME-SE ainda, as testemunhas que eventualmente forem 

arroladas pela Defensoria Pública, nos termos do artigo 455, §4º IV do 

CPC.8.Dê ciência ao Ministério Público.9.Intime-se pessoalmente a 

Defensoria Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 816340 Nr: 22785-93.2013.811.0041

 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: ESPÓLIO DE MARCELO BASSAN, ELCY LARANJEIRA 

SOARES BASSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS SEM TERRA, ANTONIO 

BENTO, MAURO SIMAUL LUIZ, DEMAIS INVASORES, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., ASSOCIAÇÃO BOA 

ESPERANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008/MT, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON GARCIA DA SILVA - 

OAB:14.593, ADOLFO VAGNER AREGO GONZALES - OAB:5.438/MT, 

DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, FÁBIO H. ALVES - 

OAB:11064-B, Fábio Henrique Alves - OAB:11.064-B/MT, LUCIANO 

TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:11974-B

 Considerando que houve inspeção judicial, entendo que a única questão 

controvertida é a comprovação do exercício da posse agrária pela parte 

autora, bem como a sua origem, a forma e o tempo de exercício, a fim de 

comprovar o efetivo cumprimento da função social da terra; Para elucidar 

o ponto controvertido acima, defiro a produção de prova testemunhal, além 

do depoimento pessoal das partes.1.INTIMO os réus para que, no prazo de 

15 dias, indiquem um representante para prestar depoimento pessoal, por 

se tratar de demanda coletiva em que é inviável colher depoimento pessoal 

de todos os réus.2.Designo audiência de instrução para o dia 25/09/2018 

às 13h00min.3.INTIMO as partes para, no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC, bem como INTIMO-AS para que, em 15 (quinze) dias, depositem o 

seu rol de testemunhas ou complemente o rol já apresentado, com a 

qualificação completa das testemunhas, nos termos do artigo 450 do CPC, 

e determino que intime-se os citados por edital por meio de remessa dos 

autos à Defensoria Pública.4.RESSALTO que pela nova sistemática cabe 

aos d. patronos dos autores intimarem as suas testemunhas (art. 455 do 

CPC);5.– HAVENDO testemunhas residentes em outra comarca, 

EXPEÇA-SE carta precatória para que sejam ouvidas.6.– Os depoimentos 

pessoais deverão ser prestados perante este juízo, de forma que 

determino à Secretaria que se INTIME, pessoalmente, a parte autora e o 

representante dos réus para que compareçam à audiência de instrução e 

julgamento, a fim de prestar depoimento pessoal, advertindo-os que serão 

presumidos confessados os fatos alegados, caso não compareçam ou 

comparecendo, se recusem a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do Código de Processo 

Civil.7.INTIME-SE ainda, as testemunhas que eventualmente forem 

arroladas pela Defensoria Pública, nos termos do artigo 455, §4º IV do 

CPC.8.Dê ciência ao Ministério Público.9.Intime-se pessoalmente a 

Defensoria Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 820676 Nr: 26909-22.2013.811.0041

 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: GINCOGAMA INCORPORAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANIA MONTEIRO DE ARRUDA, THANIA 

MONTEIRO DE ARRUDA, FRANCISCO MARIO MONTEIRO FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL ATLAS UCCI - 

OAB:195330/SP, GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA - OAB:258.491, 

LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13754-B/MT, OMAR EL JAMEL 

- OAB:14.624/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELI - OAB:13.411-A/MT, 

RAPHAEL GAROFALO SILVEIRA - OAB:174.784, RODRIGO LEITE DE 

BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - 

OAB:14659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, BRENO AUGUSTO P. DE MIRANDA - 

OAB:9779/MT, CRISÁLIDA DOS SANTOS ALVES FEITOSA - 

OAB:15979, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, NAIARA N. OLIVEIRA 

ALTOÉ - OAB:13.662, THEMYSTOCLES FIGUEIREDO - OAB:13655

 “Ex positis”, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de interdito proibitório, proposta por GINCOGAMA 

INCORPORAÇÕES LTDA contra WANIA MONTEIRO DE ARRUDA E 

FRANCISCO MARIO MONTEIRO FORTES, visando à proteção possessória 

de uma área de terras medindo 26,8281 hectares, situada na gleba 

Despraiado, nesta Capital. Condeno os réus ao pagamento das custas e 

despesas processuais, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor da causa acima atribuido, nos termos do artigo 85, §2º do 

CPC.Intimo as partes desta decisão, por intermédio de seus Patronos, via 

DJE.Certifique-se a devida alteração no distribuidor quanto ao novo valor 

atribuído à causa.Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros 

cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1093774 Nr: 7862-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ARMANDO CAPRIOGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FETAGRI FEDERAÇÃO DOS 

TRABALHADORES DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

OUTROS OCUPANTES DO IMÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839/MS, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B, FERNANDA TAVARES 

CALAZANS - OAB:11802

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

FUNDIÁRIO - OAB:, JOSE ROBLES VARGAS O. RODRIGUES - 

OAB:5.605/MT

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de desistência formulado pela parte autora quanto aos 

demais réus, que deveriam ser citados no local, posto que é expresso 

mandamento do código de processo civil, e a parte insiste em retardar o 

andamento processual.

2. A sentença proferida sem tal citação é nula, e não haverá utilidade em 

prosseguir com esse feito, se a parte autora insistir em desobedecer as 

determinações exaradas por este juízo.

3. Trata-se de uma demanda que tramita desde o ano de 2011, e até a 

presente data não saiu da fase inicial por negligência da parte autora, que 

inclusive peticionou requerendo a devolução da carta precatória juntada 

às fls. 384/388, informado ao deprecante que havia desistido dos réus 

que não ainda não haviam sido citados, mesmo sem que o pedido fosse 

analisado por este juízo.

4. Desta forma, pela nos termos do artigo 80, IV do CPC, imponho aos 

autores multa por litigância de má-fé ante a resistência injustificada ao 

andamento do processo, em 5% sobre o valor da causa, devendo ser 

depositado em juízo.

5. Determino a expedição de nova carta precatória para citação dos réus 

que forem encontrados no local, tal como já determinado há mais de dois 

anos, conforme fl. 270 e 32, sob pena de extinção do feito, com 

condenação à sucumbência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 429142 Nr: 10467-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MARIA DE ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS VALE DA 

AMAZÔNIA LTDA, ODINEI ADELAR METZLER, MARCOS ANTONIO 

BARBOSA DOS SANTOS, ROSIMEIRE MARIA MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA RODRIGUES 

EUFRAUSINO - OAB:12942/MT, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

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

FUNDIÁRIO - OAB:, FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - OAB:2676, FELIX 

SIGUEAK ARIMA FILHO - OAB:2676/MT, GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT, TAILI TANI ALMEIDA ARIMA - OAB:17.282/0, TAILI 

TUNI ALMEIDA ARIMA - OAB:17282/O

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte REQUERIDA para 

apresentar alegações finais no prazo de 15 dias. Nada mais.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1020877-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

CLB LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s). A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1024779-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERIA MARTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO PLANTE VIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024779-03.2017.8.11.0041. AUTOR: NERIA 

MARTA DOS SANTOS RÉU: ASSOCIACAO PLANTE VIDA Vistos. NERIA 

MARTA DOS SANTOS ajuizou a presente “AÇÃO DE DESPEJO POR 

INFRAÇÃO CONTRATUAL e FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E 

ENCARGOS LOCATÍCIOS COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL” em 

face de ASSOCIAÇÃO PLANTE VIDA, representada por Luiz Fernando 

Alves dos Santos, almejando, liminarmente, o despejo da ré/locatária do 

imóvel objeto do contrato de locação havido entre eles, qual seja, aquele à 

Avenida General Mello, n. 340, Edifício Buriti, Térreo, Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, CEP: 78.015-400, em razão do inadimplemento dos aluguéis e 

demais encargos locatícios. É o breve relato. Decido. Trata-se de ação de 

despejo por falta de pagamento de aluguéis e encargos locatícios em que 

a parte autora propugna a concessão de tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada em caráter incidental. Acerca do despejo, os artigos 

5º, 9º e 37, da Lei n. 8.0245/1991, dispõem que: Art. 5º. Seja qual for o 

fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel 

é a de despejo. (...) Art. 9º. A locação também poderá ser desfeita: (...); II 

- em decorrência da prática de infração legal ou contratual; III - em 

decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; (...) Art. 

37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes 

modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança 

locatícia; IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. 

(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005). Parágrafo único. É vedada, sob 

pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo 

contrato de locação. O artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, por 

sua vez, estabelece que: Art. 59. Com as modificações constantes deste 

capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º. Conceder-se-á 

liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: (...); IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009). Nesse diapasão, à 

mingua da aferição dos requisitos previstos nos artigos 294 a 302 do 

Novo Código de Processo Civil, tem-se que a Lei n. 8.245/1991 

estabeleceu hipóteses em que há prefixação legal do direito à concessão 

de despejo liminar. Nesse sentido, os eminentes processualistas Daniel 

Mitidiero, Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme Marinoni, in Novo Curso de 

Processo Civil - Volume 3 - Edição 2017, lecionam que: A interpretação 

que se mostra adequada do dispositivo em exame, então, deve ser aquela 

que toma os casos enumerados no preceito como hipóteses em que há 

prefixação legal da existência do direito à tutela provisória satisfativa. Vale 

dizer que, nos casos enumerados no texto legal em questão, a concessão 

da antecipação de tutela não se sujeita aos requisitos gerais do art. 300 

do CPC. Bastará ao interessado a demonstração da satisfação dos 

requisitos enunciados no art. 59, § 1.º, da LL, para que ele tenha direito à 

tutela provisória. Afora esses casos, porém, sempre será viável a 

concessão da tutela provisória “genérica”, cujos requisitos estão 

previstos nos arts. 300 e 311, do CPC – em todas as suas modalidades, 

seja a fundada em risco de prejuízo, seja a baseada em abuso do direito 

de defesa ou manifesto propósito protelatório, seja ainda aquela baseada 

nos demais casos de pedido evidente –, desde que o interessado 

demonstre a satisfação dos pressupostos respectivos. No caso, restou 

demonstrado pelos documentos carreados aos autos, a existência da 

relação locatícia, a sua celebração por escrito com prazo inferior a 30 

(trinta) meses, a sua vigência atual por prazo determinado, sobretudo o 
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inadimplemento dos aluguéis e demais encargos locatícios, estes através 

dos documentos que instruíram a petição inicial. Assim, conclui-se que, ao 

manter-se no imóvel sem pagar os aluguéis e demais encargos da 

locação, a ré/locatária violou o direito da parte autora/locadora previsto no 

artigo 9º, incisos II e III, da Lei n. 8.245/1991, o que viabiliza a pretensão 

desta em recuperar liminarmente o imóvel locado, nos termos do artigo 59, 

§ 1º, inciso IX, do citado diploma legal. Desta feita, DEFIRO, liminarmente, a 

ordem de desocupação pela parte ré/locatária do imóvel sito à Avenida 

General Mello, n. 340, Edifício Buriti, Térreo, Dom Aquino, Cuiabá/MT, CEP: 

78.015-400, objeto do contrato de locação que instrui a presente ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo coercitivo. Condiciono a 

expedição do mandado de despejo e o seu cumprimento à prestação de 

caução pela parte autora/locadora no valor equivalente a 03 (três) meses 

de aluguel (LLI, 59, § 1º), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

revogação da liminar. Assim, após a prestação da caução, expeça-se o 

competente mandado de despejo. Faculto à parte ré/locatária a purgação 

da mora, nos termos dos artigos 59, § 3º, e 62, inciso II, alíneas “a” a “d”, 

da Lei n. 8.245/1991, ou seja, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos 

para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar 

depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, a saber, 

os aluguéis e acessórios da locação que estiverem vencidos até a data da 

sua efetivação; as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; 

os juros de mora; as custas e os honorários do advogado da parte 

autora/locadora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante 

devido, se do contrato não constar disposição diversa. Designo audiência 

de conciliação para o dia 15/10/2018, às 11:00 horas, que será realizada 

na sala 03 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação do Fórum da 

Capital. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na pessoa 

de seu advogado, nos termos do artigo 334, § 3º, do NCPC. Cite-se e 

intime-se a parte ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no artigo 334, caput, 

do NCPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

artigo 334, § 8º, do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o artigo 334, § 10, do NCPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335, inciso I, do NCPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará a revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Apresentada contestação, a parte autora deverá ser intimada para 

impugná-la, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Às 

providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 

de agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027731-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LAURA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ESPOLIO DE GABRIEL ARCANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICILHO JOSÉ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027731-18.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ESPOLIO DE GABRIEL ARCANGELO DA SILVA, ANTONIA 

LAURA DE ALMEIDA REQUERIDO: AGRICILHO JOSÉ DA SILVA Vistos etc. 

Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. A 

presente deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, 

assim, incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC. 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a presente como mandado, 

após, cumprida a finalidade, devolva-se à Comarca de origem. Às 

providências. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027544-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR MELLO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027544-10.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: OSMAR MELLO DO NASCIMENTO REQUERIDO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Trata-se de 

Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de competência 

estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. A presente 

deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, assim, 

incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC. 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a presente como mandado, 

após, cumprida a finalidade, devolva-se à Comarca de origem. Às 

providências. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027703-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA MARCIA MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027703-50.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELISA MARCIA MONTEIRO REQUERIDO: DETRAN 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO, 

DETRAN Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo 

face a alteração de competência estabelecida pela Resolução n. 

11/2017/TP do eg. TJMT. A presente deprecata tramita sob a égide da 

gratuidade, não havendo, assim, incidência do disposto no parágrafo 

único do art. 388 da CNGC. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

presente como mandado, após, cumprida a finalidade, devolva-se à 

Comarca de origem. Às providências. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028078-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRELAZIA DE PARANATINGA (REQUERENTE)

DEREK JOHN CHRISTOPHER BYRNE (REQUERENTE)

PAROQUIA SANTO ANTONIO MARIA CLARET (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028078-51.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: PRELAZIA DE PARANATINGA, PAROQUIA SANTO 

ANTONIO MARIA CLARET, DEREK JOHN CHRISTOPHER BYRNE 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória 

distribuída a este Juízo face a alteração de competência estabelecida pela 

Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. A presente deprecata tramita sob a 

égide da gratuidade, não havendo, assim, incidência do disposto no 

parágrafo único do art. 388 da CNGC. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a presente como mandado, após, cumprida a finalidade, 

devolva-se à Comarca de origem. Às providências. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029551-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

AGROPECUARIA ESTRELA DE FOGO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE MARTINS PEIXOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029551-72.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: AGROPECUARIA ESTRELA DE FOGO LTDA - ME 

REQUERIDO: CARLOS HENRIQUE MARTINS PEIXOTO Vistos e etc. 

Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. 

Comunique-se ao r. Juízo deprecante a distribuição da presente deprecata 

a este Juízo. Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos 

autos a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento da diligência 

do oficial de justiça. A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a presente como mandado e caso atingido 

a finalidade, devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem o cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 

393 da CNGC/MT, devolva-se à missiva ao Juízo deprecado 

independentemente de cumprimento, observadas as providências 

pertinentes. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028886-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA 

(REQUERENTE)

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028886-56.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRO-PECUARIOS LTDA REQUERIDO: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. 

Vistos etc. Intime-se o exequente para juntar na missiva a certidão 

atualizada das matriculas dos imóveis, objetos do ato deprecado, bem 

como para apresentar nos autos a guia de recolhimento das custas 

judiciais e o comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. 

A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Apresentado os documentos nos termos acima, cumpra-se 

conforme deprecado e caso atingido a finalidade, devolva-se à Comarca 

de origem. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da 

determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à 

missiva ao Juízo deprecado independentemente de cumprimento, 

observadas as providências pertinentes. Às providências. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029587-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALANN ALMEIDA MELOTTI (ADVOGADO(A))

BRANDINA DA SILVA RIBAS (REQUERENTE)

WALDIR LARA RIBAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE TEREZINHA SPEROTTO BATTISTUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029587-17.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: WALDIR LARA RIBAS, BRANDINA DA SILVA RIBAS 

REQUERIDO: CLARICE TEREZINHA SPEROTTO BATTISTUZ Vistos etc. 

Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. 

Comunique-se ao r. Juízo deprecante a distribuição da presente deprecata 

a este Juízo. A presente deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não 

havendo, assim, incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da 

CNGC. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a presente como 

mandado, após, cumprida a finalidade, devolva-se à Comarca de origem. 

Às providências. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029410-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARCIA BENEDITA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029410-53.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCIA BENEDITA MARTINS REQUERIDO: 2 SERVICO 

NOTARIAL E REGISTRAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Retificação de 

Registro Civil proposta por MARCIA BENEDITA MARTINS, em que busca a 

retificação do nome de sua genitora na sua certidão de nascimento. 

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. 

Intime-se o Ministério Público para, querendo, se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 721, do NCPC). Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035713-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVANEY MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035713-20.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALVANEY MARTINS DA SILVA EXECUTADO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Tratando-se de 

interesse de menor, em observância ao artigo 178, inciso II, do CPC, 

abram-se vistas dos autos ao Ministério Público. Após voltem-me os autos 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027608-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. H. C. (AUTOR(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE HANNA JORGE COUTINHO OAB - 001.469.141-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (RÉU)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027608-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GIOVANA HANNA COUTINHO REPRESENTANTE: MICHELE HANNA JORGE 

COUTINHO RÉU: AVIANCA Vistos etc. A parte autora pretende a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as 

custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, 

não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. No caso, considerando que se trata de menor a sua 

hipossuficiência deverá ser demonstrada através de declaração e 

documentos fornecidos por seus genitores/provedores. Nesse sentido a 

jurisprudência: INCIDENTE PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA 

GRATUITA. DEPENDENTE. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO 

GENITOR. POSSIBILIDADE. 1. Se o apelante não gera renda e vive da 
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renda de seu pai, naturalmente que, para fins de apuração da sua 

capacidade econômica, deve-se investigar a capacidade deste pai, 

provedor dos recursos. 2. Se o pai é, nitidamente, detentor de uma 

capacidade financeira pujante, como dá notícia a sua declaração de IR, 

consequentemente, também o é seu dependente. 3. Permitir a concessão 

de Justiça Gratuita e filhos de pais com grande capacidade financeira é 

desvirtuar por completo o instituto da Justiça (TJ-MG - AC: Gratuita, 

criando distorções inadmissíveis. 10145110544593001 MG, Relator: 

Wagner Wilson, Data de Julgamento: 08/05/2013, Câmaras Cíveis / 16ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2013). Posto isto, determino a 

intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar 

que preenche os pressupostos legais para a concessão da assistência 

judiciária gratuita, juntando aos autos, comprovante de rendimento e/ou à 

úl t ima declaração de Imposto de Renda dos seus 

GENITORES/PROVEDORES, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena 

de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder 

com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do prazo, 

certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029763-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029763-93.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Verifico nos 

autos que os documentos de id. 1523794 “procuração”, id. 15253796 

“comprovante de endereço” e id. 15253799 “declaração de pobreza”, 

apresentaram falha no carregamento do arquivo. Desta feita, intime-se o 

autor para juntar aos autos os referidos documentos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029943-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON CATARINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029943-12.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: BENEDITO FERNANDO DA SILVA REQUERIDO: ADILSON 

CATARINO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória distribuída a 

este Juízo face a alteração de competência estabelecida pela Resolução 

n. 11/2017/TP do eg. TJMT. Comunique-se ao r. Juízo deprecante a 

distribuição da presente deprecata a este Juízo. A presente deprecata 

tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, assim, incidência do 

disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a presente como mandado, após cumprida a 

finalidade, devolva-se à Comarca de origem. Às providências. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030545-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO (ADVOGADO(A))

JOSÉ MENDES SOBRINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA INOVAR TRANSPORTES E LOGÍSTICA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRINEU CARLOS TURAZZI OAB - 820.383.251-20 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030545-03.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSÉ MENDES SOBRINHO REQUERIDO: EMPRESA INOVAR 

TRANSPORTES E LOGÍSTICA REPRESENTANTE: IRINEU CARLOS TURAZZI 

Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a 

alteração de competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do 

eg. TJMT. Comunique-se ao r. Juízo deprecante a distribuição da presente 

deprecata a este Juízo. A presente deprecata tramita sob a égide da 

gratuidade, não havendo, assim, incidência do disposto no parágrafo 

único do art. 388 da CNGC. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

presente como mandado, após, cumprida a finalidade, devolva-se à 

Comarca de origem. Às providências. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022193-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022193-27.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VIDRACARIA GUAPORE LTDA EXECUTADO: DIOGO HENRIQUE PEREIRA 

DOS SANTOS Vistos. Trata-se de requerimento de cumprimento de 

sentença. Portanto, promovam-se as devidas anotações e certificações, 

comunicando o Cartório Distribuidor. Intime-se a parte executada, 

pessoalmente, por correio, para cumprimento voluntário da obrigação, 

mediante o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, 

513, § 2º, II). Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será 

acrescido de multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10% 

(NCPC, 523, § 1º). Em caso de pagamento parcial a multa e os honorários 

recairão somente sobre o saldo remanescente (NCPC, 523, § 2º). Por fim, 

se a parte devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

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

expropriação (NCPC, 523, § 3º). Deverá constar no mandado de intimação 

que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independente de penhora ou 

nova intimação, apresente, querendo, sua impugnação nos próprios autos 

(NCPC, 525). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029750-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA COSTA (AUTOR(A))

RICARDO JOAO ZANATA (ADVOGADO(A))

WANDA FREITAS DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDA FREITAS DA SILVA COSTA OAB - 106.564.758-11 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL 1029750-94.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUIZ 

FERNANDO DA COSTA, WANDA FREITAS DA SILVA COSTA 

REPRESENTANTE: WANDA FREITAS DA SILVA COSTA RÉU: COMPANHIA 

DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos etc. Não verifico nos autos o 

respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais ou 

pedido de gratuidade. Assim sendo, intime-se a autora para que 

providencie a juntada do recolhimento das custas processuais 

pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 17 

de setembro de 2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1028276-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER SOUZA DA LUZ (AUTOR(A))

DAVID DA SILVA BELIDO (ADVOGADO(A))

GENOVEVA SOUZA DA LUZ (AUTOR(A))

ELZA SOUZA DA LUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEI DE SOUZA BERNARDO (RÉU)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028276-25.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GENOVEVA SOUZA DA LUZ, ELZA SOUZA DA LUZ, ESTER SOUZA DA 

LUZ RÉU: WESLEI DE SOUZA BERNARDO Vistos. Manifeste-se a parte 

autora, requerendo o que entender de direito, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de revogação da liminar deferida. Decorrido o 

prazo, certifique-se, vindo-me os autos conclusos somente depois da 

realização da audiência de conciliação. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030531-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO VALDIR DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030531-19.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA SALETE DE FREITAS REQUERIDO: PEDRO VALDIR 

DE FREITAS Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória distribuída a este 

Juízo face a alteração de competência estabelecida pela Resolução n. 

11/2017/TP do eg. TJMT. Comunique-se ao r. Juízo deprecante a 

distribuição da presente deprecata a este Juízo. A presente deprecata 

tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, assim, incidência do 

disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a presente como mandado, após cumprida a 

finalidade, devolva-se à Comarca de origem. Às providências. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024145-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR AGUIAR SILVA (AUTOR(A))

LUZINETE AGUIAR SILVA (AUTOR(A))

JANETE AGUIAR SILVA (AUTOR(A))

JOAIR AGUIAR SILVA (AUTOR(A))

JUAREZ DE AGUIAR SILVA (AUTOR(A))

JOANIL DE AGUIAR E SILVA (AUTOR(A))

ISABEL CRISTINA DE MIRANDA (AUTOR(A))

ZILMEIRE MARIA DE MIRANDA (AUTOR(A))

SONIA MARCIA DE MIRANDA (AUTOR(A))

HERMELINDA APARECIDA DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

JOSE BENEDITO DE MIRANDA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

HERMINIA DA SILVA JARDIM (AUTOR(A))

MARIA AGOSTINHA DA SILVA (AUTOR(A))

JESSIANE LIMA DA SILVEIRA (AUTOR(A))

CANDIDO FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

JOSE POLICARPO SERRA JARDIM (AUTOR(A))

MARINA SUBTIL DE OLIVEIRA ARAUJO (AUTOR(A))

MIGUELINA DA SILVA CUNHA (AUTOR(A))

KARINNA KASSIA DE MIRANDA (AUTOR(A))

GLORIA AGUIAR SILVA (AUTOR(A))

MARILENE DE SOUZA CORDEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024145-41.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAIR AGUIAR SILVA, MIGUELINA DA SILVA CUNHA, GLORIA AGUIAR 

SILVA, JOANIL DE AGUIAR E SILVA, JANETE AGUIAR SILVA, JUAREZ DE 

AGUIAR SILVA, LUZINETE AGUIAR SILVA, JOACIR AGUIAR SILVA, 

HERMELINDA APARECIDA DA SILVA GOMES, JOSE BENEDITO DE 

MIRANDA, ZILMEIRE MARIA DE MIRANDA, SONIA MARCIA DE MIRANDA, 

ISABEL CRISTINA DE MIRANDA, KARINNA KASSIA DE MIRANDA, MARINA 

SUBTIL DE OLIVEIRA ARAUJO, JESSIANE LIMA DA SILVEIRA, CANDIDO 

FERREIRA DA COSTA, JOSE POLICARPO SERRA JARDIM, HERMINIA DA 

SILVA JARDIM, MARIA AGOSTINHA DA SILVA, MARILENE DE SOUZA 

CORDEIRO RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 

BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS 

S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos. Antes do necessário 

saneamento do feito, face a orientação jurisprudencial estabelecida 

através do Recurso Especial n. 1.091.393 – SC, afetado na forma do art. 

1.036 do CPC (Recurso Repetitivo), determino a intimação da Caixa 

Econômica Federal, para que se manifeste, querendo, em 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu eventual interesse na presente demanda. Às providências. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000092-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

MARLENE AMARAL DE SANTANA (AUTOR(A))

GABRIEL ASSIS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

NIPERSINA SANTINA DE SOUZA SANTANA (AUTOR(A))

CESAR RONALDO CARMO MONTEIRO (AUTOR(A))

JOSE ANACLETO DE PAULA (AUTOR(A))

ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA (AUTOR(A))

CATARINA DA COSTA E SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

NOIZE DUARTE BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000092-59.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ANACLETO DE PAULA, ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA, CESAR 

RONALDO CARMO MONTEIRO, GABRIEL ASSIS DE OLIVEIRA, NIPERSINA 

SANTINA DE SOUZA SANTANA, NOIZE DUARTE BATISTA, CATARINA DA 

COSTA E SILVA DE JESUS, MARLENE AMARAL DE SANTANA RÉU: SUL 

AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS 

S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. Vistos. Antes do necessário saneamento do feito, 

face a orientação jurisprudencial estabelecida através do Recurso 

Especial n. 1.091.393 – SC, afetado na forma do art. 1.036 do CPC 

(Recurso Repetitivo), determino a intimação da Caixa Econômica Federal, 

para que se manifeste, querendo, em 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

eventual interesse na presente demanda. Às providências. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1029857-75.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA (ADVOGADO(A))

GEORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029857-75.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: GEORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Levem-se a efeito as determinações 

contidas na decisão de id 10347172. Assim, CITE-SE a parte requerida, 

por correio, para os fins dos artigos 509, I, e 510, do NCPC. Às 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016911-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA DE CASTRO MAIA FLORENCIO CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO 10 RODOVIAS LTDA (REQUERIDO)

MARLI ISABEL TIECHER (REQUERIDO)

RAMSES VICTOR CASTOLDI (REQUERIDO)

RENAN CASTOLDI (REQUERIDO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher(em) os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s). A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027581-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CORREA DA COSTA DE LACERDA SOUZA (EXEQUENTE)

GIZELA BARRETO SAMPAIO (ADVOGADO(A))

mariana correa da costa de lacerda souza (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027581-71.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DIEGO CORREA DA COSTA DE LACERDA SOUZA EXECUTADO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Tratando-se de cumprimento 

individual de sentença proferida em ação civil pública, promova-se a 

citação da parte executada para cumprir voluntariamente a obrigação. Às 

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

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1023516-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES (ADVOGADO(A))

VALMIR PEREIRA PIMENTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES (ADVOGADO(A))

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023516-33.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALMIR PEREIRA PIMENTA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Levem-se a efeito as determinações contidas na 

decisão de id 10345074. Assim, CITE-SE a parte requerida, por correio, 

para os fins dos artigos 509, I, e 510, do NCPC. Às providências. 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1034743 Nr: 38976-48.2015.811.0041

 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: ERICKA DE SOUZA BARROS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383

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

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/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, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 449351 Nr: 22372-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMARA OTAVIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, ELIS MARINA DIAS PINTO - OAB:20.944, 

HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903, MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILMARA OTAVIO DA CRUZ, Cpf: 

21719120811, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para realizar o cumprimento da obrigação 

(cumprimento da sentença), efetuando o pagamento do valor de R$ 

13.647,00 (treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais), no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob 

pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de 

honorários advocatícios de 10 % (dez por cento), de acordo com o § 1º 

do art. 523 do CPC.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Trata-se de cumprimento de sentença. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório 

Distribuidor.Intime-se o devedor, através de seu patrono, para 

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

CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas (fl. 117/118).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 do art. 256 do 

CPC e tiver sido revel na fase de conhecimento.Não ocorrendo o 

pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e 

também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 

523 do CPC.Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá 

somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).Por fim, se 

a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

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

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente querendo, sua impugnação nos 
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próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HERMAN BEZERRA 

VELOSO, digitei.

Cuiabá, 14 de setembro de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 449351 Nr: 22372-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMARA OTAVIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, ELIS MARINA DIAS PINTO - OAB:20.944, 

HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903, MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

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

impulsiono o feito para proceder a INTIMAÇÃO da PARTE REQUERENTE, 

por intermédio de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

o edital de intimação para publicação, devendo comprovar referida 

publicação em 20 (vinte)dias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1031020 Nr: 37273-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA

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

ADALBERTO FERRARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUIDA RODRIGUES FREIRE - 

OAB:11502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1024779-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERIA MARTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO PLANTE VIDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024779-03.2017.8.11.0041. AUTOR: NERIA 

MARTA DOS SANTOS RÉU: ASSOCIACAO PLANTE VIDA Vistos. NERIA 

MARTA DOS SANTOS ajuizou a presente “AÇÃO DE DESPEJO POR 

INFRAÇÃO CONTRATUAL e FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E 

ENCARGOS LOCATÍCIOS COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL” em 

face de ASSOCIAÇÃO PLANTE VIDA, representada por Luiz Fernando 

Alves dos Santos, almejando, liminarmente, o despejo da ré/locatária do 

imóvel objeto do contrato de locação havido entre eles, qual seja, aquele à 

Avenida General Mello, n. 340, Edifício Buriti, Térreo, Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, CEP: 78.015-400, em razão do inadimplemento dos aluguéis e 

demais encargos locatícios. É o breve relato. Decido. Trata-se de ação de 

despejo por falta de pagamento de aluguéis e encargos locatícios em que 

a parte autora propugna a concessão de tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada em caráter incidental. Acerca do despejo, os artigos 

5º, 9º e 37, da Lei n. 8.0245/1991, dispõem que: Art. 5º. Seja qual for o 

fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel 

é a de despejo. (...) Art. 9º. A locação também poderá ser desfeita: (...); II 

- em decorrência da prática de infração legal ou contratual; III - em 

decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; (...) Art. 

37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes 

modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança 

locatícia; IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. 

(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005). Parágrafo único. É vedada, sob 

pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo 

contrato de locação. O artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, por 

sua vez, estabelece que: Art. 59. Com as modificações constantes deste 

capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º. Conceder-se-á 

liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: (...); IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009). Nesse diapasão, à 

mingua da aferição dos requisitos previstos nos artigos 294 a 302 do 

Novo Código de Processo Civil, tem-se que a Lei n. 8.245/1991 

estabeleceu hipóteses em que há prefixação legal do direito à concessão 

de despejo liminar. Nesse sentido, os eminentes processualistas Daniel 

Mitidiero, Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme Marinoni, in Novo Curso de 

Processo Civil - Volume 3 - Edição 2017, lecionam que: A interpretação 

que se mostra adequada do dispositivo em exame, então, deve ser aquela 

que toma os casos enumerados no preceito como hipóteses em que há 

prefixação legal da existência do direito à tutela provisória satisfativa. Vale 

dizer que, nos casos enumerados no texto legal em questão, a concessão 

da antecipação de tutela não se sujeita aos requisitos gerais do art. 300 

do CPC. Bastará ao interessado a demonstração da satisfação dos 

requisitos enunciados no art. 59, § 1.º, da LL, para que ele tenha direito à 

tutela provisória. Afora esses casos, porém, sempre será viável a 

concessão da tutela provisória “genérica”, cujos requisitos estão 

previstos nos arts. 300 e 311, do CPC – em todas as suas modalidades, 

seja a fundada em risco de prejuízo, seja a baseada em abuso do direito 

de defesa ou manifesto propósito protelatório, seja ainda aquela baseada 

nos demais casos de pedido evidente –, desde que o interessado 

demonstre a satisfação dos pressupostos respectivos. No caso, restou 

demonstrado pelos documentos carreados aos autos, a existência da 

relação locatícia, a sua celebração por escrito com prazo inferior a 30 

(trinta) meses, a sua vigência atual por prazo determinado, sobretudo o 

inadimplemento dos aluguéis e demais encargos locatícios, estes através 

dos documentos que instruíram a petição inicial. Assim, conclui-se que, ao 

manter-se no imóvel sem pagar os aluguéis e demais encargos da 

locação, a ré/locatária violou o direito da parte autora/locadora previsto no 

artigo 9º, incisos II e III, da Lei n. 8.245/1991, o que viabiliza a pretensão 

desta em recuperar liminarmente o imóvel locado, nos termos do artigo 59, 

§ 1º, inciso IX, do citado diploma legal. Desta feita, DEFIRO, liminarmente, a 

ordem de desocupação pela parte ré/locatária do imóvel sito à Avenida 

General Mello, n. 340, Edifício Buriti, Térreo, Dom Aquino, Cuiabá/MT, CEP: 

78.015-400, objeto do contrato de locação que instrui a presente ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo coercitivo. Condiciono a 

expedição do mandado de despejo e o seu cumprimento à prestação de 

caução pela parte autora/locadora no valor equivalente a 03 (três) meses 

de aluguel (LLI, 59, § 1º), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

revogação da liminar. Assim, após a prestação da caução, expeça-se o 

competente mandado de despejo. Faculto à parte ré/locatária a purgação 

da mora, nos termos dos artigos 59, § 3º, e 62, inciso II, alíneas “a” a “d”, 

da Lei n. 8.245/1991, ou seja, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos 

para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar 

depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, a saber, 

os aluguéis e acessórios da locação que estiverem vencidos até a data da 

sua efetivação; as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; 

os juros de mora; as custas e os honorários do advogado da parte 

autora/locadora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante 

devido, se do contrato não constar disposição diversa. Designo audiência 

de conciliação para o dia 15/10/2018, às 11:00 horas, que será realizada 

na sala 03 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação do Fórum da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 20 de 376



Capital. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na pessoa 

de seu advogado, nos termos do artigo 334, § 3º, do NCPC. Cite-se e 

intime-se a parte ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no artigo 334, caput, 

do NCPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

artigo 334, § 8º, do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o artigo 334, § 10, do NCPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335, inciso I, do NCPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará a revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Apresentada contestação, a parte autora deverá ser intimada para 

impugná-la, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Às 

providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 

de agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024581-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR LUCAS (ADVOGADO(A))

THAYSSA DE MOURA WEISS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024581-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

THAYSSA DE MOURA WEISS RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. 

Indeferida a tutela provisória de urgência, a parte autora emendou a sua 

petição inicial através das petições e documentos de id´s 15274500 e 

15294338, reiterando o requerimento da sua concessão à luz dos 

esclarecimentos que prestou. É o breve relato. Decido. Como assentado 

em decisão anterior, a respeito da concessão de tutela provisória de 

urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito deve estar 

cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado útil do 

processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes inviabiliza 

a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo 

de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao 

direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona 

que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes 

baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre 

a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar 

que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes 

possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Já 

quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, 

confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se 

relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a 

possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser 

prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. 

Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo 

de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação 

justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando 

o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.

[2] No caso dos autos, com efeito, após os esclarecimentos necessários, 

foi possível constatar o preenchimento dos requisitos destinados à 

concessão da tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a 

probabilidade do direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em 

demonstrar em sede de cognição sumária através do documento de id 

15294338 - pág. 02, que a parte autora requereu o aditamento do seu 

contrato de financiamento estudantil para cursar o 1º semestre de 2018 

equivalente ao 09º semestre da faculdade de medicina na instituição de 

ensino, solicitando bolsa correspondente a 100% (cem por cento) do valor 

da semestralidade prevista. Ademais, não se afigura proporcional e 

razoável impedir a sua rematrícula para cursar o 10º semestre, com 100% 

(cem por cento) de bolsa estudantil, depois de cursados 09 (nove) 

semestres, correspondentes a mais de 75% (setenta e cinco por cento) 

do tempo necessário para a sua graduação, menos, ainda, quando cursou 

02 (dois) meses do 09º semestre com bolsa em tal percentual, mormente 

em decorrência das ingentes alegações de fatos deduzidas em sua 

petição inicial relativamente ao exponencial aumento do valor das 

semestralidades do curso em que matriculada, pondo em questão a sua 

legalidade. Do mesmo modo, foi possível verificar o perigo de dano, uma 

vez que vez que a suspensão do curso de medicina neste momento 

acarretaria excessivos prejuízos e transtornos à parte autora que 

depende de bolsa estudantil que em tal situação poderia ficar prejudicada. 

Além disso, observa-se que não há perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo a 

parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos necessários à sua 

concessão, a liminar requestada comporta deferimento, eis que 

evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante do 

exposto, DEFIRO liminarmente a tutela provisória de urgência vindicada, 

nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar à parte ré: (i) a 

suspensão da cobrança/exigibilidade das mensalidades dos meses de 

março, abril, maio e junho de 2018, no valor de R$ 2.252,54 (dois mil 

duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), cada 

uma; (ii) a abstenção de negativação/manutenção do nome da parte autora 

em cadastros restritivos de crédito, inclusive, o seu protesto, bem como 

de aplicação de sansões administrativas ou pedagógicas, em decorrência 

de valores com a exigibilidade suspensa por esta decisão; e (iii) a 

cominação do aditamento regular do FIES e da rematrícula da parte autora 

no demais semestres do curso em que matriculada; no prazo máximo de 

24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de multa cominatória 

diária que arbitro desde já no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso 

de descumprimento injustificado da medida, limitada ao patamar de 

180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sem prejuízo da sua majoração. 

Ademais, aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada. 

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, com a 

urgência que o caso requer. Cuiabá, 12 de setembro de 2018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029172-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ADEMIR FORLIN, IRANILDE PINHEIRO RIBEIRO, NOEMIA LOPES OLIVEIRA 

LESEUX, LEOSMAR VEIGA, ELIZABET DE CHAVES, ANTONIO ALVES 

RAMOS, ANTONIO LAEDIO DE MOURA, JOSE RIBEIRO REQUERIDO: 

FÓRUM MATO-GROSSENSE DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

(FORMAD) Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo 

face a alteração de competência estabelecida pela Resolução n. 

11/2017/TP do eg. TJMT. O ato deprecado tem como finalidade a citação 

da Secretaria Executiva do Fórum Mato-Grossense de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, bem como figura no polo passivo da demanda a 

Fazenda Pública Municipal. Não obstante, com a edição da Resolução n. 

23/2013-TP, foi criada a Vara Especializada de Execução Fiscal e 

redefinida a competência das Varas Especializadas da Fazenda Pública, 

que restou estabelecida no seu artigo 2º da seguinte maneira: Art. 2º. Fica 

atribuída à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, 

bem como redefinida a competência das atuais varas especializadas da 

Fazenda Pública, (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas), nos termos do quadro abaixo: 
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- Vara Esp. de Execução Fiscal. (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). - 1ª Vara Esp. da Fazenda 

Pública. (Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e 

Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 

Varas Esp. da Fazenda Pública). - 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública. 

(Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas 

Esp. da Fazenda Pública). - 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar 

e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante 

distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da 

Fazenda Pública). - 4ª Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar e julgar 

os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição 

alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda 

Pública). - 5ª Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar e julgar os feitos 

em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada 

e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Esp. da Fazenda Pública). 

Portanto, estabelecida competência específica a determinados órgãos 

jurisdicionais, este Juízo afigura-se incompetente para o processamento 

de ação em que figure exclusivamente em um de seus polos a Fazenda 

Pública Municipal. Desta feita, reconhecida a incompetência deste Juízo, 

DECLINO, de ofício, o processamento da presente carta precatória a uma 

das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital, nos termos da 

Resolução n. 23/2013 do egrégio Plenário do Tribunal de Justiça deste 

Estado e dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo 

Civil de 2015. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027864-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEY DIAZ CORREA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027864-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARLEY DIAZ CORREA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos e etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido 

de Tutela Antecipada de Urgência promovida por ARLEY DIAZ CORREA 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS, distribuído por 

dependência ao processo 1026556-86.2018.8.11.0041 em trâmite na 7ª 

Vara Cível de Feitos Gerais desta Comarca. Desta feita, determino a 

redistribuição da presente ação ao Juízo da 7ª Vara Cível desta Comarca. 

Redistribua-se. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030334-64.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANTONIO PEREIRA BRANCO FILHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo 

face a alteração de competência estabelecida pela Resolução n. 

11/2017/TP do eg. TJMT. O ato deprecado tem como finalidade intimação 

Estado de Mato Grosso. Não obstante, com a edição da Resolução n. 

23/2013-TP, foi criada a Vara Especializada de Execução Fiscal e 

redefinida a competência das Varas Especializadas da Fazenda Pública, 

que restou estabelecida no seu artigo 2º da seguinte maneira: Art. 2º. Fica 

atribuída à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, 

bem como redefinida a competência das atuais varas especializadas da 

Fazenda Pública, (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas), nos termos do quadro abaixo: 

- Vara Esp. de Execução Fiscal. (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). - 1ª Vara Esp. da Fazenda 

Pública. (Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e 

Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 

Varas Esp. da Fazenda Pública). - 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública. 

(Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas 

Esp. da Fazenda Pública). - 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar 

e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante 

distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da 

Fazenda Pública). - 4ª Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar e julgar 

os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição 

alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda 

Pública). - 5ª Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar e julgar os feitos 

em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada 

e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Esp. da Fazenda Pública). 

Portanto, estabelecida competência específica a determinados órgãos 

jurisdicionais, este Juízo afigura-se incompetente para o processamento 

de ação em que figure exclusivamente em um de seus polos a Fazenda 

Pública Estadual. Desta feita, reconhecida a incompetência deste Juízo, 

DECLINO, de ofício, o processamento da presente carta precatória a uma 

das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital, nos termos da 

Resolução n. 23/2013 do egrégio Plenário do Tribunal de Justiça deste 

Estado e dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo 

Civil de 2015. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030582-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO (ADVOGADO(A))

EDMILSON CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030582-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDMILSON CARLOS DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária de 

Benefício por Incapacidade decorrente de Acidente do Trabalho c/c Pedido 

de Tutela Provisória movida em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS e distribuída para esta Terceira Vara Cível. É o relato do 

necessário. Decido. A competência para processar e julgar a ação de 

benefício previdenciário acidentário proposta em desfavor do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social é de umas das Varas Especializadas 

da Fazenda Pública desta Comarca. Isso porque, o artigo 8º, § 1º, da Lei 

n. 8.620/1993 prevê que: “Art. 8º. O Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, 

assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios 

assegurados à Fazenda Pública, inclusive quando à inalienabilidade e 

impenhorabilidade de seus bens. § 1º. O INSS é isento do pagamento de 

custas, traslados, preparos, certidões, registros, averbações e quaisquer 

outros emolumentos, nas causas em que seja interessado na condições 

de autor, réu, assistente ou opoente, inclusive nas ações de natureza 

trabalhista, acidentária e de benefícios.” Portanto, o INSS, como autarquia 

federal, usufrui de prerrogativas e privilégios semelhantes aos 

assegurados à Fazenda Pública, sendo evidente a competência das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública, nas comarcas em que 

existentes, para o processamento e julgamento das causas em que é 

parte na Justiça Comum. A propósito: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - JUÍZO SUSCITANTE VARA ESPECIALIZADA DA 

FAZENDA PÚBLICA - AUTARQUIA FEDERAL - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS) - LEI Nº 8.620/93 - PRERROGATIVAS DAS 

FAZENDAS PÚBLICAS - CONFLITO CONHECIDO. O Conselho da 

Magistratura através do Provimento 10/2003/CM em seu artigo 4º 

estabelece a competência das Varas Especializadas da Fazenda Pública, 

devendo ser interpretado extensivamente, incluindo também as causas em 

que envolvem o Instituto Nacional do Seguro Social.” (TJMT - CC 

35453/2005, DES. A. BITAR FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 
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CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2005, Publicado 

no DJE 31/01/2006). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA PROMOVIDA CONTRA O INSS – COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 

8º DA LEI 8.620/93 – CONFLITO PROCEDENTE. 1. O Instituto Nacional do 

Seguro Social, organizado sob a forma de autarquia federal, insere-se na 

expressão Fazenda Pública, devendo ser-lhe dispensado o tratamento 

processual idêntico ao conferido à Administração Direta. 2. A competência 

para apreciar litígio em que figura como parte o INSS, firma-se no juízo 

especializado da fazenda pública como, de forma inequívoca, determina o 

art. 8.º da Lei n.º 8.620/93.” (TJMT - CNC n.º 31850/2005, Primeira Câmara 

Cíveis Reunidas, Rel. Des. Donato Fortunato Ojeda, julgado em 

14/10/2005). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - INSS - AUTARQUIA FEDERAL - COMARCA ONDE NÃO 

HÁ VARA DO JUÍZO DA JUSTIÇA FEDERAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA - INTELIGÊNCIA DO ART. 8º DA 

LEI 8.620/93 - CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos do art. 8º da Lei 

8.620/93, deve ser dispensado ao Instituto Nacional do Seguro Social o 

tratamento processual idêntico ao conferido à Fazenda Pública, de modo 

que, passa a ser do juízo especializado da Fazenda Pública a atribuição 

para julgar ação em que a autarquia figura como parte, nas comarcas 

onde não há sede da Justiça Federal.” (TJMT - CC 31861/2005, DR. 

CLEBER F. DA SILVA PEREIRA, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2006, Publicado no 

DJE 23/02/2006). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - VARA ESPECIALIZADA DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO - INSS - AUTARQUIA 

FEDERAL - APLICAÇÃO DA PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA NOS 

TERMOS DO ART. 8º DA LEI 8.620/93 - COMPETÊNCIA DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - CONFLITO PROCEDENTE. 

Compete à Vara Especializada da Fazenda Pública, processar e julgar 

lides de interesse do INSS, em face das prerrogativas processuais 

concedidas às autarquias, nos termos no art. 8º da Lei 8.620/93.” (TJMT - 

CC 35221/2005, DES. LICINIO CARPINELLI STEFANI, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/12/2005, Publicado no DJE 09/02/2006). Diante das preclaras lições 

pretorianas encimadas, torna-se indene de dúvidas a competência 

absoluta das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta comarca 

para processamento e julgamento do presente caso, impondo-se o 

reconhecimento por este Juízo da sua incompetência. Nesse diapasão, 

estabelecida competência específica a determinados órgãos jurisdicionais 

em razão da pessoa, este Juízo afigura-se incompetente para o 

processamento e julgamento da ação de aposentadoria por invalidez 

decorrente de acidente de trabalho em que figura em seu polo passivo o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Desta feita, DECLINO, de ofício, 

o processamento e julgamento da presente ação a uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital, nos termos da Resolução n. 

23/2013 do egrégio Plenário do Tribunal de Justiça deste Estado, do artigo 

8º da Lei n. 8.620/1993 e dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do 

Código de Processo Civil de 2015. Às providências. Redistribua-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de setembro de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017469-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE KELY RIBEIRO LEITE DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

JOAO VALENTIM DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA DE LOURDES DA SILVA (AUTOR(A))

JOAQUIM MARQUES FONTES NETO (AUTOR(A))

LEONOR ALMEIDA DAS NEVES (AUTOR(A))

EURAYDE OLIVEIRA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

PEDRINHA DA CUNHA MORENO (AUTOR(A))

CELSO FIGUEIREDO RODRIGUES (AUTOR(A))

ERMELINIA BELLO RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017469-43.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAQUIM MARQUES FONTES NETO, EURAYDE OLIVEIRA, CELSO 

FIGUEIREDO RODRIGUES, ERMELINIA BELLO RODRIGUES, PEDRINHA DA 

CUNHA MORENO, JOAO VALENTIM DA SILVA, ROSE KELY RIBEIRO LEITE 

DE SIQUEIRA, LEONOR ALMEIDA DAS NEVES, MARIA DE LOURDES DA 

SILVA RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 

BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS 

S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos. Após o despacho inicial 

os autores compareceram nos autos (id. 15346670), pugnando pelo 

cancelamento da audiência de conciliação ante a ausência de interesse. 

Note-se, entretanto, que o § 4o do art. 334 do CPC, estabelece que a a 

audiência de conciliação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(inciso I), o que não é o caso. Assim sendo, indefiro o pedido do id. 

15346670. Às providências. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1030840-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME BENEDITO DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

HOSPITAL AMECOR LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030840-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

GUILHERME BENEDITO DE ALBUQUERQUE REQUERIDO: INSTITUTO DE 

ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, HOSPITAL 

AMECOR LTDA. Vistos. Trata-se de ação ajuizada por GUILHERME 

BENEDITO DE ALBUQUERQUE em face do INSTITUTO DE ASSISTENCIA A 

SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, HOSPITAL AMECOR LTDA., endereçada 

para Vara Especializada da Fazenda Pública, mas distribuída efetivamente 

para esta Terceira Vara Cível. No entanto, a causa é de competência da 

Vara Especializada da Fazenda Pública, por figurar em seu polo passivo 

autarquia estadual, razão pela qual declino a competência para uma das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca. Às 

providências. Intime-se. Redistribua-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004477-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO SOUZA DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004477-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO SOUZA DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de ação no qual JOÃO SOUZA DE 

JESUS busca indenização referente ao seguro DPVAT em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Após o ajuizamento da 

inicial foi determinado a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

para juntada do prévio requerimento administrativo. A decisão foi 

publicada em 01.03.2018 (id. 11917141). Ao que o autor permaneceu 

inerte até a presente oportunidade. É o necessário relato. Fundamento e 

Decido. O Poder Judiciário é comumente criticado por sua morosidade. 
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Contudo, é certo que atualmente existe uma judicialização de praticamente 

tudo. Não há como conviver com a beligerância. Há necessidade de 

construirmos uma sociedade na qual a busca pelo Poder Judiciário ocorra 

em situações nas quais existe efetiva resistência à pretensão do cidadão, 

sob pena do Judiciário se tornar verdadeiro gestor dos mais diversos 

segmentos sociais. O entendimento de que não é necessário o 

esgotamento prévio da via administrativa para que o interessado busque a 

tutela jurisdicional estava baseado no preceito contido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Constituição Federal, que estabelece que qualquer indivíduo 

pode acionar o Poder Judiciário sempre que houver violação a direito, 

mediante lesão ou ameaça. Porém, para os defensores da necessidade do 

prévio requerimento administrativo, posicionamento adotado por este 

Juízo, como requisito indispensável para a propositura da ação de 

cobrança do DPVAT, é pelo fato de que o interesse de agir é 

caracterizado pela materialização do binômio necessidade-utilidade da 

atuação jurisdicional. Segundo teoria eclética da ação, é necessária 

afirmação de lesão a direito para exercer o direito de ação, pois a 

existência de conflito de interesses faz nascer o interesse processual 

para a parte que não conseguiu satisfazer seu direito consensualmente, 

lembrando que a necessidade do exercício do direito de propor a ação 

pode derivar de imposição legal ou quando o réu se nega a cumprir 

espontaneamente a obrigação e, nesse momento, surge o interesse de 

agir do Poder Judiciário para a solução do conflito. Então, pode-se dizer 

que o interesse da parte só nasce com a negativa da seguradora em 

cumprir espontaneamente a obrigação, que consiste no pagamento da 

indenização de acordo com o grau de invalidez e este se dá com a 

apresentação do pedido administrativo. O interesse de agir pode surgir se, 

mesmo ingressando primeiramente na via administrativa, a seguradora 

impõe uma série de exigências praticamente impossíveis de serem 

cumpridas, comprometendo o andamento do processo administrativo sem 

qualquer justificativa. O esgotamento da via administrativa não é requisito 

obrigatório, desde que a parte demonstre que não obteve êxito na via 

extrajudicial. Ora, o pretendente não formulando pedido administrativo, não 

existindo resistência por parte da seguradora e não havendo conflito a ser 

solucionado pelo Judiciário, por certo não se faz presente o interesse de 

agir que, então acarreta no arquivamento e extinção do feito. Sabe-se que 

nenhum direito é absoluto em nosso ordenamento jurídico, devendo ser 

analisado, no caso concreto, qual a melhor norma aplicável, sopesando os 

direitos em conflito. No caso do direito de pleitear o recebimento do seguro 

DPVAT diretamente ao Judiciário, também deve ser reanalisado e 

repensado por nós, operadores do direito, como, aliás, já o fez o Superior 

Tribunal de Justiça, em decisão unânime dos Ministros que compõem a 

corte, cuja ementa passo a transcrever: “AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA 

DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO 

ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA 

ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. 2. Rever o entendimento firmado pelo 

acórdão recorrido, no sentido da não formulação do requerimento 

administrativo, demanda a análise do acervo fático-probatório dos autos, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema constitucional em 

discussão (inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário) refoge à 

alçada de controle desta Corte Superior de Justiça. 4. Agravo regimental 

desprovido”. De outra feita, a Lei n° 6.194/74 que regula o seguro em 

testilha, permite que o interessado, sem quaisquer intermediários, requeira, 

a qualquer seguradora conveniada, o pagamento da indenização. Além 

disso, para ampliar o conhecimento da referida norma, nos últimos tempos, 

o Poder Público tem investido pesado na divulgação, através dos meios de 

comunicação, de informações sobre o seguro em análise, esclarecendo 

quem são os legitimados para receber, qual o procedimento a ser adotado 

pelo interessado, etc. Inclusive, tem-se enfatizado que o interessado deve 

fazer um simples requerimento para pleitear o recebimento do seguro. 

Assim, tanto a norma jurídica em questão, como ações governamentais 

tem difundido informações para que os sujeitos de direito possam receber 

o seguro obrigatório de forma simples, rápida e sem necessidade de 

acionamento do Judiciário, minimizando o número de ações judiciais, dando 

maior celeridade à efetivação dos direitos e consequentemente, permitindo 

que o Judiciário se preocupe com casos em que a atividade jurisdicional 

seja indispensável para pacificação social. O referido entendimento não 

afronta o direito sagrado de acesso à justiça, estampado no inciso XXXV, 

art. 5º, da Constituição Federal porque não há ameaça a direito, menos, 

ainda, lesão a direito algum! Veja que o autor afirmou a existência do fato 

constitutivo do seu direito (causa ativa), mas não disse qual é o fato 

violador desse direito. Ora, Não houve negativa da seguradora em adimplir 

a indenização do seguro obrigatório! Nem se diga que se trata de ação 

preventiva, anterior à violação, é necessário alegar, além do fato 

constitutivo do direito, a ameaça/risco/perigo de violação a esse direito. 

Mero receio do não pagamento da indenização não é capaz, de per si, de 

configurar o interesse processual, mormente considerando que havendo 

subsunção do fato à norma (ocorrência da invalidez), as seguradoras têm 

quitado a indenização, pela via administrativa. Vale ressaltar, nesta 

oportunidade, que o exame do interesse de agir (interesse processual) 

passa pela verificação de duas circunstâncias: utilidade e necessidade do 

pronunciamento judicial, com ele não se confundindo o interesse 

substancial primário. E, na hipótese, patente, ululante a falta de interesse 

de agir (repito, interesse processual), dada a desnecessidade do pedido 

judicial formulado, uma vez que o autor poderia obter, administrativamente, 

aquilo que se busca em juízo. Somente em caso de indeferimento do 

pedido administrativo ou não resposta no prazo legal pela seguradora, 

configurará a violação do direito e, como corolário, o interesse processual 

para o ingresso da ação de cobrança. Tal entendimento alinha-se aquele 

referente ao ingresso de ação para recebimento de benefício 

previdenciário, sumulado pelo verbete n.º 89 do STJ, in verbis: Súmula 89, 

STJ: Ação Acidentária - Via Administrativa. A ação acidentária prescinde 

do exaurimento da via administrativa. Assim, diferente não foi a posição 

adotada pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de 

prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 

entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado. 4. ... 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito do 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido 

administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. 

Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 

manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima 

itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão 

levar em conta a data do início da ação como data de entrada do 
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requerimento, para todos os efeitos legais...” Segundo os ensinamentos 

de Fredie Didier favorável pretendido, “A providência jurisdicional 

reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se 

revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto 

possível, a situação jurídica do requerente' (...)". (DIDIER JR., Fredie; 

BRAGA, Jr "há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder 

propiciar ao demandante o resultado Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. 

Curso de Direito Processual Civil. vol. I, Bahia: Ed. Edições JusPodivm, 

2008, p. 188) Apenas observando que o NCPC extinguiu, como categoria, 

as condições da ação. Interessante observar que o instituto foi extinto, 

mas seus elementos (legitimatio ad causam, interesse de agir e 

possibilidade jurídica) permaneceram intactos, tendo sofrido, contudo, um 

deslocamento para outras categorias processuais. Sobre o tema, 

oportuno trazer à baila, o contexto e conteúdo das decisões monocráticas 

proferidas pelo STF, em processos da relatoria do Min. LUIZ FUX (RE 

839.314 de 10/10/14, RE 824.709 de 20/10/14 e RE 839.320 de 31/10/14) e 

Min. CÁRMEM LÚCIA (RE 826.890 de 19/09/14). Estas decisões advieram 

do reconhecimento de repercussão geral pelo plenário daquele Sodalício, 

de matéria análoga, constante do RE 631.240, da lavra do Min. ROBERTO 

BARROSO, que reconheceu que a tese ventilada no referido recurso 

extraordinário estava, efetivamente, inserida no conceito de repercussão 

geral, conforme delineado no art. 543-A, § 7º, do Código de Processo Civil. 

Justamente em função disso, é que nos recursos extraordinários supra 

citados, o STF reconheceu que, também no que toca ao DPVAT, aplica-se 

o contido naquele RE 631.240/MG, ou seja, que o conceito de interesse de 

agir ou processual, só se configura com a existência do binômio 

necessidade-utilidade e que este só se materializa mediante prévio 

requerimento administrativo. Veja-se a seguinte ementa: “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." 4. Recurso 

DESPROVIDO. Importante destacar, ainda, neste ensejo, que o 

reconhecimento, pelo STF, da existência ou inexistência da repercussão 

geral, produz efeito orientador sobre as questões a ela vinculadas, tanto 

no plano horizontal, ou seja, com relação à própria Corte, quanto no plano 

vertical, obstando a remessa de recursos que versem sobre a mesma 

questão - unidade exegética das decisões. Assim, as decisões que 

reconhecem a existência da repercussão geral, têm efeito relevante, 

posto que servem de firme parâmetro e precedente para outras questões 

que se mostrarem idênticas àquela já examinada pelo STF. Por fim, é 

interessante ressaltar como se posicionou o STF sobre esse assunto, 

especificamente no voto do Min. GILMAR MENDES, sobre a eventual 

afronta ao art. 5º., XXXV da CF: "(...) Quando o texto constitucional fala 

que nenhuma lei excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito, usa uma fórmula de retórica para dizer que não pode 

haver disposições legais que obstaculizem o exercício de direito, mas não 

significa que a lei não possa disciplinar a matéria. Até porque, do 

contrário, nós chegaríamos a um resultado estrambótico, nós teríamos que 

declarar a inconstitucionalidade do Código de Processo Civil, que 

estabelece todas as condições da ação, prazo para propor recurso..." No 

caso dos autos, verifico que a distribuição da presente demanda foi 

POSTERIOR ao julgamento do TEMA 350, na qual foi reconhecida a 

repercussão geral (03/09/2014), e inexiste nos autos qualquer indício de 

que houve prévio requerimento administrativo para pagamento da 

indenização. Desta forma, não há o que se falar que houve ameaça ou 

lesão ao direito pretendido pela parte Autora, uma vez que, ausente a 

caracterização de resistência à sua pretensão por parte da Requerida, de 

modo que a necessidade de intervenção do Poder Judiciário é inexistente. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, III C/C art. 485, VI do CPC/2015, 

INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, diante da carência da ação pela falta de 

interesse de agir da parte Autora, e, JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO. DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos 

autos pela secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição. 

Deixo de fixar honorários advocatícios por não ter sido angularizada a 

relação processual. Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. P.R.I. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003159-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR(A))

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003159-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS RÉU: BANCO DO BRASIL 

S.A Vistos e etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios promovida por ALBINO RAMOS e SAMIR DARTANHAN 

RAMOS em face de BANCO DO BRASIL S.A ambos qualificados nos 

autos. As partes compareceram nos autos informando que entabularam 

acordo (id. 15012167, requerendo sua homologação. Os autos me vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. O acordo preenche os requisitos legais. 

Assim, HOMOLOGO o acordo firmado para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta decisão, extinguindo a presente ação esta ação, com 

fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários na forma pactuada. Com o trânsito em julgado, promovam-se 

as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. P.I. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003156-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003156-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS RÉU: BANCO DO BRASIL 

S.A Vistos e etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios promovida por ALBINO RAMOS e SAMIR DARTANHAN 

RAMOS em face de BANCO DO BRASIL S.A ambos qualificados nos 

autos. As partes compareceram nos autos informando que entabularam 

acordo (id. 15014801), requerendo sua homologação. Os autos me vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. O acordo preenche os requisitos legais. 

Assim, HOMOLOGO o acordo firmado para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta decisão, extinguindo a presente ação esta ação, com 

fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários na forma pactuada. Com o trânsito em julgado, promovam-se 

as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. P.I. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1003204-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (ADVOGADO(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR(A))

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003204-02.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS RÉU: BANCO DO BRASIL 

S.A Vistos e etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios promovida por ALBINO RAMOS e SAMIR DARTANHAN 

RAMOS em face de BANCO DO BRASIL S.A ambos qualificados nos 

autos. As partes compareceram nos autos informando que entabularam 

acordo (id. 15015943), requerendo sua homologação. Os autos me vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. O acordo preenche os requisitos legais. 

Assim, HOMOLOGO o acordo firmado para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta decisão, extinguindo a presente ação esta ação, com 

fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários na forma pactuada. Com o trânsito em julgado, promovam-se 

as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. P.I. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007952-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE AZEVEDO WATZEL (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007952-14.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos e 

etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios 

promovida por TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA, neste ato 

representado por DALTON ADORNO TOENAVOI em face de BANCO DO 

BRASIL S.A ambos qualificados nos autos. As partes compareceram nos 

autos informando que entabularam acordo (id. 12915363), requerendo sua 

homologação. Os autos me vieram conclusos. É o relatório. Decido. O 

acordo preenche os requisitos legais. Assim, HOMOLOGO o acordo 

firmado para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão, extinguindo a 

presente ação esta ação, com fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários na forma pactuada. Com o trânsito em 

julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. P.I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000052-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

WILHAN LOURENCO DE JESUS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000052-43.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WILHAN LOURENCO DE JESUS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora 

compareceu aos autos informando o cumprimento da condenação. A parte 

credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado, 

requerendo o seu levantamento (id. 15238435). É o relatório. Decido. 

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

ser requerido. Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, 

conforme requerido (id. 15238435), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 11271969), devendo ser 

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

n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As 

decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035581-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROGER SEWO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (RÉU)

AGNALDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035581-60.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROGER SEWO PEREIRA RÉU: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE 

AUTOMOVEIS LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE 

VEICULOS AUTOMOTORES LTDA Vistos e etc. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais e materiais promovida por ROGER SEWO 

PEREIRA em face de TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. As partes entabularam acordo 

(id. 15126626), requerendo sua homologação. Os autos me vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. O acordo preenche os requisitos legais. 

Assim, HOMOLOGO o acordo firmado para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta decisão, extinguindo a presente ação esta ação, com 

fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Honorários, 

custas e despesas processuais da forma pactuado, suspensa as custas 

remanescentes, se houver (art. 90, § 3º do CPC). Com o trânsito em 

julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. P.I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003199-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003199-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS RÉU: BANCO DO BRASIL 

S.A Vistos e etc. Trata-se de ação de arbitramento de honorários 

advocatícios promovida por ALBINO RAMOS e SAMIR DARNTANHAN 

RAMOS em face de BANCO DO BRASIL, ambos devidamente qualificados 

nos autos. As partes entabularam acordo (id. 15009732), requerendo sua 

homologação. Os autos me vieram conclusos. É o relatório. Decido. O 

acordo preenche os requisitos legais. Assim, HOMOLOGO o acordo 

firmado para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão, extinguindo a 

presente ação esta ação, com fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de 

Processo Civil. Honorários, custas e despesas processuais da forma 

pactuado, suspensa as custas remanescentes, se houver (art. 90, § 3º 

do CPC). Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. P.I. Cumpra-se. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025012-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA DE OLIVEIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

ADENIR DA ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX FRANCO VIEIRA DE CAMARGO (RÉU)

Vieira de Camargo de Artigos Esportivos Ltda-Me (RÉU)

HEWERTON CECILIO GRACIANO (RÉU)

Magistrado(s):

LEANDRO ARAUJO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025012-63.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADENIR DA ROSA RÉU: HEWERTON CECILIO GRACIANO, ALEX FRANCO 

VIEIRA DE CAMARGO, VIEIRA DE CAMARGO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 

LTDA-ME Vistos etc. Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c pedido 

de antecipação de tutela e indenização por danos materiais e morais 

proposta por ADENIR DA ROSA em desfavor de HEWERTON CECILIO 

GRACIANO, ALEX FRANCO DE VIEIRA DE CAMARGO, na condição de 

representantes de VIEIRA DE CAMARGO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 

LTDA-ME, ambos devidamente qualificados nos autos. Foi determinado ao 

autor que emendasse a inicial apresentando a guia de recolhimento com o 

comprovante de pagamento das custas processuais (id. 14722335). Ao 

que o autor permaneceu inerte (id. 15108490). É o relatório. Decido. 

Intimado por seu advogado para dar prosseguimento ao feito, 

comprovando o recolhimento das custas judiciárias, eis que não consta na 

exordial o pedido de assistência judiciária gratuita, o autor não atendeu ao 

chamado judicial, estando esta ação paralisada desde o seu nascedouro. 

Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos 

termos dos arts. 290 do Código de Processo Civil. Consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1026813-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO GARCES ELGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026813-48.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: GUSTAVO GARCES ELGER REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de ação de liquidação de sentença 

proferida em ação civil pública, ajuizada por GUSTAVO GARCES ELGER 

em desfavor da YMPACTUS COMERCIAL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. O pedido de concessão dos benefícios da 

gratuidade de justiça foi indeferido pelas razões expostas na decisão de 

id. 10334815, oportunidade em que foi determinada a intimação da parte 

autora para efetuar o recolhimento das custas e despesas processuais, 

sob pena de extinção do processo e cancelamento da distribuição. 

Intimada, a parte autora limitou-se a deduzir pedido de reconsideração, 

deixando transcorrer os prazos destinados à comprovação do 

recolhimento das custas e despesas processuais e à interposição do 

competente recurso. É o relatório. Fundamento e decido. Intimada para dar 

prosseguimento ao feito, promovendo o devido recolhimento das custas 

processuais, eis que o seu pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, 

a parte autora não atendeu à determinação judicial. Desta feita, INDEFIRO a 

petição inicial, extinguindo o processo, sem resolução do seu mérito, nos 

termos dos artigos 290 e 485, inciso I, do NCPC. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos com 

as anotações e baixas de estilo. Às providências. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1023136-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALEIXO JUNIOR (REQUERENTE)

GUILHERME ZANCHET SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023136-10.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO ALEIXO JUNIOR REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de ação de liquidação de sentença 

proferida em ação civil pública, ajuizada por ANTONIO ALEIXO JUNIOR em 

desfavor da YMPACTUS COMERCIAL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Foi proferida decisão no id 10335051 

determinando a emenda da petição inicial, mediante a juntada de 

documentos hábeis a demonstrar a existência de relação jurídica entre as 

partes, sob pena de extinção do processo e cancelamento da distribuição. 

Intimada, a parte autora limitou-se a deduzir pedido de reconsideração, 

deixando transcorrer os prazos destinados à emenda da petição inicial e à 

interposição do competente recurso. É o relatório. Fundamento e decido. 

Intimada para emendar a petição inicial, juntando aos autos documentos 

hábeis a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, a 

parte autora não atendeu à determinação judicial. Desta feita, INDEFIRO a 

petição inicial, extinguindo o processo, sem resolução do seu mérito, nos 

termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, inciso I, do NCPC. 

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

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

providências. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029141-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR CEZAR PASQUALOTTO (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1029141-14.2018.8.11.0041 SAMIR 

CEZAR PASQUALOTTO 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 12/12/2018, 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 
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comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 4 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029554-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

MAURILIO SANTOS SAMPAIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1029554-27.2018.8.11.0041 MAURILIO 

SANTOS SAMPAIO 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 12/12/2018, 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). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 6 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015697-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA (ADVOGADO(A))

ODINETE REIS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005393-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SAMUEL DE PAULA ARRUDA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA/autor, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009198-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. L. M. D. (AUTOR(A))

F. M. D. (AUTOR(A))

RAQUEL QUIXABEIRA MIRANDA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009198-45.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAQUEL QUIXABEIRA MIRANDA, FERNANDO MIRANDA DELAVY, 

FERNANDA DE LURDES MIRANDA DELAVY RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que 

esclareça, no prazo de 15 (quinze) dias, os seguintes termos: a) Qual a 

relação entre o falecido Edson Pedro Delavy com o declarante do seu 

óbito Leandro da Silva Ramos; b) Acerca da existência da filha deixada 

pelo falecido, Rafaela Andressa, conforme certidão de óbito de ID 

5823307. Com estas providências, voltem-me conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 04 de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002586-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL RODRIGUES PASQUARELLI (REQUERENTE)

SANDRA APARECIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002586-91.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCAS GABRIEL RODRIGUES PASQUARELLI, SANDRA 

APARECIDA RODRIGUES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de AÇÃO PARA COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT, ajuizada por LUCAS GABRIEL RODRIGUES PASQUARELLI 

representada por SANDRA APARECIDA RODRIGUES em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, em que pretendia a condenação ao 

pagamento de seguro obrigatório. Nota-se que a parte autora foi 

devidamente intimada para que regularizasse a representação processual, 

sob pena de extinção, conforme se verifica no ID. 11343566. Todavia, 

deixou de atender a determinação judicial, tendo sido certificada a sua 

inércia no ID. 11907581. 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 para Cobrança do Seguro DPVAT, 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 
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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. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos observando as formalidades legais. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024046-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS (ADVOGADO(A))

NACIONAL ESTACIONAMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024046-37.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NACIONAL ESTACIONAMENTOS LTDA - ME RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Em atenção ao art. 10 do CPC, 

manifeste-se a parte autora acerca da petição de movimentação 

12555131, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 17 de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 972663 Nr: 10570-17.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESASDO ESTADO DE MATO GROSSO - SEBRAE-MT

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

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONILSON ANELLI - 

OAB:15.492/MT, MANOEL VIEIRA DA SILVA JÚNIOR - OAB:12.571/MT

 Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo requerido e JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o presente feito, e o faço com 

amparo no artigo 337, inciso X, do Código de Processo Civil/2015.Condeno 

o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º e §6º do CPC/15.Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as baixas necessárias.P.R.I.C.Cuiabá(MT), 14 de setembro de 

2018.Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028034-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK RODRIGUES PASSOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028620-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCYEL VINYCIUS SILVA DE MIRANDA (AUTOR(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029146-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029152-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

RAONE DUARTE GARCIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029681-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO FARIAS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029710-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LENICE DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018841-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON NOEL DUARTE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031569-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUCAS NAIRTON DA SILVA CLAUDINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031638-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDES COSTA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031848-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

AMADEUS HENRIQUE SOUZA SALES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032426-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

NATALY MARIA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023573-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CARVALHO MAGALHAES FREITAS (ADVOGADO(A))

ALEXSANDRO JOSE DOURADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VITIANE TRINDADE PALMEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1023573-51.2017.8.11.0041 DESPACHO Intime-se a parte 

autora para apresentar impugnação à contestação, em 15 (quinze) dias. 

Após, intimem-se as partes para que se manifestem quanto à possibilidade 

de utilização da pericia realizada perante a Central de Conciliação da 

Capital no julgamento antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá-MT, 14 de setembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032779-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA (REQUERENTE)

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VITIANE TRINDADE PALMEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1032779-89.2017.8.11.0041 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 

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, 14 de setembro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009286-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

LENNER MARTINS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTINEIA PEREIRA FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

VITIANE TRINDADE PALMEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009286-83.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 11758428. Expeça-se mandado de citação para o endereço 

de ID 11758428, conforme requerido. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de setembro 

de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008933-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior (ADVOGADO(A))

RENEE CRISTINA LONARDONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RAHYANNE KAROLINE FERREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008933-09.2018.8.11.0041 DESPACHO Recebo a emenda 

e DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 13/11/2018 às 

12:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 14 de setembro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007692-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DA AMAZONIA (AUTOR(A))

LEONARDO CAMPOS MESQUITA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ RIBEIRO (RÉU)

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO (ADVOGADO(A))

 

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, 16 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011089-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RHEYLA RODRIGUES ALVES LEMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA (REQUERIDO)

WANER SANDRO CESAR FRANCA (ADVOGADO(A))

 

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 manifestar 

sobre o documento juntado no ID 14394598, no prazo de 15 (quinze) dias. 

CUIABÁ, 16 de setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005693-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (AUTOR(A))

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

 

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, 16 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027004-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

NILTON JUNIOR DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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, 16 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025715-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOAO ANTONIO DOS SANTOS FLUCH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 16 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026551-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

EDIVAINE ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 16 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021664-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

MELIANE MARCELLE PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARIO CEZAR HIDEKI NAKAYAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ERNANI ARLEY DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDNA BOTELHO DOS SANTOS BORGES (REQUERIDO)

 

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, 16 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025063-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA DE LUCENA (ADVOGADO(A))

VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 
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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, 16 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025859-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO 

MATO GROSSO - ASTRANSMAT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

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, 16 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026352-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CINARA CAMPOS CARNEIRO (ADVOGADO(A))

 

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, 16 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027096-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTHER JUNIO FONTOURA NOGUEIRA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

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, 16 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025917-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

MARCELO GUIMARAES MAROTTA (ADVOGADO(A))

 

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, 16 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021384-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO NEVES COELHO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 16 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021735-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JACINTO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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, 16 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020603-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JESSICA ROMA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 16 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021722-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO DOMINGOS VICENTE (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 16 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014648-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

NATALINA FIGUEIREDO NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 16 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021626-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WESLEY VINICIUS DE MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))
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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, 16 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001268-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018433-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

GISLAINE CARLA MOREIRA DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018530-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON ALDAIR LANGNER (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018676-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018951-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

NATHAN RAFAEL SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019054-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILEIDE FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019696-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WELLINGTON TRINDADE DE FARIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024805-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ITALOSVALDO PATRICIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024808-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JACSON DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025119-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DOS SANTOS RABELO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025255-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LAUDICEIA MARIA SOUZA PAIXAO (AUTOR(A))

WILLIAM GABRIEL DE SOUZA PAIXAO RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025398-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DEVALMIR GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025601-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO SOARES DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025636-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

XIRLENE ANANAINA DAS NEVES SOUZA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021677-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YOHAN FUCHS SELLE (ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO SELLE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO (ADVOGADO(A))

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025745-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

FELIPE DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015250-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

ANTONIO ELIAS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037265-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

JOSE AURELIANO DE SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037330-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

SIDNEY FERREIRA DE SALES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016910-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO ROMAO DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014305-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA RIBEIRO SEBASTIANA DA CRUZ (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037381-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSON JUNIOR DA SILVA (AUTOR(A))

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014880-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSUAR MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012885-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JACQUELINE LUIZA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026537-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

AMANDA LETICIA NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037438-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JORGE WITCZAK (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037442-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016710-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDMAR PEREIRA XAVIER (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

FELIPE XAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038144-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

JOCENIR ROMAO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021343-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA DE CASSIA SOUZA VIANA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000251-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO AMADOR (AUTOR(A))

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021852-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO VENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032617-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES (ADVOGADO(A))

ROMILDA ALVES COSTA ELLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO JOAO DA COSTA (REQUERIDO)

ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA (REQUERIDO)

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022069-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIANE DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000258-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JAIR CARVALHO JUNIOR DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029210-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000696-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRANCO DA SILVA (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029772-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA APARECIDA DUARTE (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001313-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

CICERO DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030722-98.2017.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 36 de 376



Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

PAULO CEZAR PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030734-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VILARINHO COUTO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030772-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

MAGDA CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002224-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DANIEL DA COSTA LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030810-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ZILDA TEREZINHA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002508-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO QUEIROZ MAIA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022558-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BENEDITO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035848-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID LONGO JUNIOR (REQUERENTE)

JACQUELINE CORDEIRO NUNES (ADVOGADO(A))

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035977-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AVALONE (AUTOR(A))

Luciano André Frizão (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS S.A. (RÉU)

ROBERTO CARLOS CARDOSO DA COSTA (RÉU)

FERNANDO MAGDENIER DAIXUM (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033804-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ROBERTO MINORU OSSOTANI (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(LITISCONSORTES)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))
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GIZELA BARRETO SAMPAIO (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (LITISCONSORTES)

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE (ADVOGADO(A))

GEANDRE BUCAIR SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE (ADVOGADO(A))

PEDRO MARCELO DE SIMONE (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033762-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

SAMUEL NORONHA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038471-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO BOSCO GONCALVES QUEIROZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038512-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARIK EDUARDO SANTIAGO RODRIGUES (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035334-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA CRISTINA MENDES FERNANDES DA FONSECA (AUTOR(A))

Gastão de Matos Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000934-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES (ADVOGADO(A))

MARIA SELMA ALVES CARNEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001214-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO NETO SOBRAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001251-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA COLMAN DE MOURA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001318-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

CARLA KEMILLYN DOS SANTOS GALANTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001556-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

EDEVALDO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001570-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))
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JULIO CESAR ELIAS BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018790-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 14 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035284-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO MORADA DO PARQUE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RAMOS DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que o Aviso de Recebimento de ID 11870734 

foi recebido por pessoa diversa. Assim sendo, nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para manifestar em prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) 

dias. CUIABÁ, 14 de setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier 

Gestor Judiciário D

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002934-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO (ADVOGADO(A))

TECIDOS TITA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PKDRAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

PASCHOALINO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

 

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 manifestar 

sobre certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 13293411, no prazo de 

quinze (15) dias. CUIABÁ, 14 de setembro de 2018. LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007577-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (EXEQUENTE)

DENISE MARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISE BUSANELLO (EXECUTADO)

MVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que deixei de expedir 

o Mandado de Citação para a parte MARISE BUSANELLO, vez que não 

consta nos autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça. Assim sendo, nos termos do art. 482,VI, CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de diligência para cumprimento da decisão de ID 

12450761 via mandado pelo Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Lygia Marinho 

Fontes Xavier Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026955-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (RÉU)

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021416-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO OLIVEIRA CONCEICAO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1022952-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO DAL ROVERE COLOMBARI (REQUERENTE)

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENE DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

HEBER ROGER DE PAULA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VITIANE TRINDADE PALMEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022952-54.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro 

parcialmente o pedido de ID 12926342. Expeça-se mandado de citação 

para os endereços informados na petição de ID 12926342. Não há noticia 

que os réus se ocultam de receber a citação, assim, a possibilidade de 

citação por hora certa deverá ser analisada pelo Oficial de Justiça. 

Cuiabá, 17 de setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001492-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI (ADVOGADO(A))

CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS (RÉU)

Rafael Costa Leite (ADVOGADO(A))

Marcus Vinicius Araujo França (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001492-74.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 12948568. Expeça-se carta de citação para o endereço 

informado no ID 12948568, conforme requerido. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá, 14 de setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1029953-90.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO ALMEIDA NASCIMENTO (REQUERENTE)

DOUGLAS SILVA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar em prosseguimento, no prazo de cinco 

(05) dias. Cuiabá, 17 de setembro de 2018 LYGIA MARINHO FONTES 

XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002674-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

VALDENEIS AUGUSTO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002674-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

VALDENEIS AUGUSTO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que a intimação 

lançada no ID 15363732, fora lançada equivocadamente, motivo pelo qual 

torno-a sem efeito. Assim sendo, nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da parte autora 

para manifestar-se em prosseguimento, no prazo de cinco (05) dias. 

Cuiabá, 17 de setembro de 2018 LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021784-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE BISPO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021803-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JHONATA SOARES DE NORONHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022173-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

PEDRO MUNIZ GUERRA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022450-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA NUNES ONOFRE (ADVOGADO(A))

MARYENE DOS SANTOS CRISTO (ADVOGADO(A))

JAQUELINE TATIANA TAQUES MOREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021770-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MICHELY MARIANA CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022626-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

DIOMARA FIGUEIREDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029185-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

AMANDA DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))
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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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027958-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE ANUNCIACAO VASCONCELOS (AUTOR(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

ÁGUAS CUIABÁ (INGÁ) (RÉU)

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008477-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Mariana Braga Louzada (ADVOGADO(A))

FABIANO DA SILVA PINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008477-93.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Em 

atenção ao Oficio 77/2018 CCMC encaminhe-se esse processo ao 

CEJUSC, eis que inserido no “Mutirão MRV” que acontecerá no dia 10 de 

outubro de 2018 às 10:00 horas. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de setembro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000263-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Samir Bennett Buainain (ADVOGADO(A))

JUSSANARA YANNA GAYVA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000263-79.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Em 

atenção ao Oficio 77/2018 CCMC encaminhe-se esse processo ao 

CEJUSC, eis que inserido no “Mutirão MRV” que acontecerá no dia 10 de 

outubro de 2018 às 11:00 horas. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de setembro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026441-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIMIRO DE SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1026441-65.2018.8.11.0041 DESPACHO 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 dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). A autora informa que diante do recusa da ré em protocolizar 

o requerimento administrativo de pagamento do Seguro DPVAT, formalizou 

reclamação junto a SUSEP em 16/08/2018 (ID 14778911). No entanto, 

antes do decurso do prazo de 15 (quinze) dias para análise da referida 

reclamação (Resolução CNSP N° 279, 30/01/2013) já ajuizou esta Ação de 

Cobrança (16/08/2018). A par disso, intime a parte autora para apresentar 

a resposta da reclamação formalizada junto à SUSEP referida no ID 

14778911, bem como se persiste a recusa no protocolo administrativo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nos termos do artigo 32, § 3º, da Resolução 

TJ-MT/TP N. 03, de 12/04/2018, determino a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a devida organização dos 

documentos digitais ou digitalizados destes autos, em especial no que diz 

respeito à petição inicial. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011926-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA APARECIDA GROU DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALENCAR FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VITIANE TRINDADE PALMEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011926-59.2017.8.11.0041 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 

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, 17 de setembro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015155-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

RAQUEL LOPES CRUZ (AUTOR(A))

ROGERIO ANTONIO CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1015155-90.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 às 11:15 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 
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334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031289-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR CARMO ROCHA (ADVOGADO(A))

CAIO BUENO INSTITUTO DE BELEZA EIRELI - ME (REQUERENTE)

RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PERES DO PINHO (ADVOGADO(A))

ELIELSON GONCALVES VIEIRA 52220770125 (REQUERIDO)

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035807-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETH ELIAS SOUSA (AUTOR(A))

JOSE BATISTA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034648-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MOADIR RODRIGUES DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031993-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA RAPHAELA DOS SANTOS SOUSA (AUTOR(A))

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033625-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA JOSE DA SILVA BRANDAO (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033048-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA RAMALHO CUBILHA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032913-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO QUERINO DE SOUZA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031710-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

TAMARA PEREIRA DE ALENCAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031932-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DE AMORIM SILVA (AUTOR(A))

EVERTON FERNANDEZ AMORIM DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 
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o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022106-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE DUARTE BEZERRA (ADVOGADO(A))

DIOGO HENRIQUE DUARTE BEZERRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

MARLON DE LATORRACA BARBOSA (ADVOGADO(A))

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI (ADVOGADO(A))

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026931-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DA SILVA (AUTOR(A))

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036697-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM (ADVOGADO(A))

PRYSCILA SILVA VERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032113-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031285-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027686-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

INFINITY MAIS SAUDE LTDA (AUTOR(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOS RESGATE LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1027686-48.2017.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 26/11/2018 às 12:30 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032370-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000282-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINS MELLO (ADVOGADO(A))

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERRALHERIA OLIVEIRA AMORIM LTDA - ME (RÉU)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

 

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 manifestar 

sobre a correspondência devolvida, juntada no ID 13303297, no prazo de 

quinze (15) dias. CUIABÁ, 17 de setembro de 2018. LYGIA MARINHO 
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FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005642-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA (ADVOGADO(A))

ITAMAR GONZATTI (AUTOR(A))

THIAGO GONZATTI (AUTOR(A))

ADRIANA LISBOA KOFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Roberto Viana (RÉU)

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (RÉU)

MARCIO OLIVEIRA SILVA 01740702174 (RÉU)

MARCIO OLIVEIRA SILVA (RÉU)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

 

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 manifestar 

sobre as correspondências devolvidas, juntadas aos autos, no prazo de 

quinze (15) dias. CUIABÁ, 17 de setembro de 2018. LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003425-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RENATO PINHEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001736-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

 

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, bem como os demais documentos juntados aos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 17 de setembro de 2018. LYGIA 

MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002353-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

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, bem como manifestar-se sobre os demais documentos 

juntados aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1028532-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DE PAULA BEZERRA (REQUERENTE)

JONI DE ARRUDA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REITOR DA UNIVERSIDADE DE CUIABA - IUNI UNIC UNIVERSIDADE 

EDUCACIONAL (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002780-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO FAUSTINO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA (ADVOGADO(A))

SISAN ENGENHARIA LTDA (RÉU)

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004225-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. H. COMERCIO DE CARNES EIRELI - ME (RÉU)

 

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 manifestar 

sobre a correspondência devolvida, juntada aos autos no ID 15375032, no 

prazo de quinze (15) dias. CUIABÁ, 17 de setembro de 2018. LYGIA 

MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004759-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE AUGUSTA PEREIRA DE MELO (AUTOR(A))

Oscar Candido da Silveira Filho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

JANINE GIRARDI (ADVOGADO(A))

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002883-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA (ADVOGADO(A))

WANDERVACIO FERNANDES DE MELO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001280-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))
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LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006199-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

LORIVAL GOLFE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005668-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE CARLITA REIS BEZERRA SYKES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030960-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ARRUDA DA COSTA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005745-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

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, bem como manifestar-se sobre os demais documentos 

juntados aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004760-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035348-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA BOTOSSO GALINDO (REQUERENTE)

LEANDRO PEREIRA DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006797-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELOISA YUMIKO ALVES KUZAI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

L. C. CANDIDO & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

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 requerida para 

manifestar sobre a petição de ID 14345971, no prazo de 15 (quinze) dias. 

CUIABÁ, 17 de setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006548-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANNA KAROLLINA PACHECO MARCAL (RÉU)

 

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 ré para se manifestar 

quanto aos documentos apresentados no id. 1457097, no prazo de 15 

(quinze) dias. CUIABÁ, 17 de setembro de 2018. ISABELA MATTOSO 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004240-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

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 
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a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008858-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES (ADVOGADO(A))

BRUNO NEVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

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, 17 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008612-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL LEITE FONTES (AUTOR(A))

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUALDO SANTINO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que, embora 

devidamente citada conforme Certidão de Citação da parte em cartório de 

ID. 12368209 , a parte requerida nada manifestou, até a presente data. 

Sendo assim, nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar o 

presente feito para proceder a intimação da parte autora para se 

manifestar, requerendo o que entende por direito, no prazo de cinco (05) 

dias. Cuiabá, 17 de setembro de 2018 Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor 

de Secretaria I

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 861504 Nr: 2905-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO PANSIERI - OAB:OAB/DF 

33648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:91311/SP, 

FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 19.023-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte ré para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a petição de fls. 730.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 776409 Nr: 29721-71.2012.811.0041

 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: JPPSN, RITA DE CÁSSIA LEITE ARRUDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENHA E REGINO LTDA, LIBERTY SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL GUERREIRO TETILLA - 

OAB:17987-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO SOARES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB-MT 13.034, EDGARD PEREIRA VENERANDA - 

OAB:17761-A, MARIO GONÇALVES MENDES NETO - OAB:12142/MT

 Processo nº 29721-71.2012.811.0041 - Código 776409

Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

e estéticos proposta por J.P.P.S.N, representado por Rita de Cassia Leite 

de Arruda Silva, e Rita de Cassia Leite de Arruda Silva em face de Penha 

e Regido LTDA e Liberty Seguros.

A p. 291 foi nomeada como perito judicial em substituição a Dra. Julia 

Fernanda Beck, que apresentou proposta de honorários de 10 salários 

mínimos, equivalentes a R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta 

reais) (p.295/298).

A denunciada a lide não concordou com a proposta de honorários, 

requerendo a sua minoração. (p. 312/313)

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido

A pericia a ser realizada não é tão complexa, contudo, demanda grande 

conhecimento técnico. Todavia, não se justifica o montante perquirido pelo 

perito nomeado de 10 salários mínimos equivalentes a R$ 9.540,00 (nove 

mil quinhentos e quarenta reais), que ultrapassa os valores habitualmente 

homologados para realização de pericias judiciais desse porte.

Desta forma, entendo como razoável e condizente com o trabalho a ser 

prestado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Diante o exposto, arbitro a titulo de honorários periciais em favor do perito 

nomeado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Intimem-se o réu e a denunciada a lide para que depositem sua quota dos 

honorários periciais, eis que a do autor será paga ao final pela parte 

vencida e/ou pelo Estado de Mato Grosso caso o autor saia derrotada.

Com o deposito, requisite-se à perita nomeada, via e-mail funcional ou 

telefone, informação sobre o inicio dos trabalhos periciais. O perito deverá 

entregar o laudo no prazo de 30 dias a contar da data de início dos 

trabalhos.

Autorizo o levantamento de 50% dos honorários periciais com o inicio dos 

trabalhos, quanto ao saldo remanescente este poderá ser levantado com 

a entrega do laudo.

Intimem-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA processo da meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 14 de setembro 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.: 908666 Nr: 35953-31.2014.811.0041

 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: GISELE PIRES CAMARGO RIBEIRO DE OLIVEIRA, 

LHCDO, GISELE PIRES CAMARGO RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWELL HARLISSON PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:18.047 MT, BRUNO MARTINS SORNA - OAB:19.693-O, 

MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - OAB:8.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 35953-31.2014.811.0041

Código: 908666

Vistos e etc.

 Defiro a busca de endereço conforme requerido. OFICIE-SE as empresas 

de telefonia OI, Claro, VIVO e TIM, solicitando informações do réu 

MAXWELL HARLISSON PAULO FERREIRA – CPF 091.776.364-57 

cadastrados em seus bancos de dados.

Em atendimento ao principio da cooperação realizei nova consulta junto 

aos órgãos conveniados ao TJMT.

Seguem informações obtidas junto à base de dados dos órgãos 

conveniados ao TJMT com o endereço do réu não citado.

Por se tratar de processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ, expeça-se 

CARTA PRECATÓRIA para citação do réu no endereço encontrado.

Intimem-se os autores para ciência.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 14 de setembro 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.: 899599 Nr: 29513-19.2014.811.0041

 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: ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD, EVELYN MARIA 

AGUIRRE HADDAD, CLEIDE IMÓVEIS LTDA - ME, JOSÉ ORLANDO 

AGUIRRE HADDAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY OUVERNEY DE FREITAS, SUELLEN 
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ELMI REINALDET DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:5820-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 29513-19.2014.811.0041

Código: 899599

Vistos e etc.

 Defiro o pedido de busca de endereço do réu junto à base de dados dos 

órgãos conveniados ao TJMT.

Seguem informações obtidas junto à base de dados da RECEITA 

FEDERAL, DETRAN e do TRE-MT com o endereço do executado não 

citado.

Cite-se o réu por oficial de justiça nos endereços encontrados nesta 

comarca e pelos correios naqueles encontrados em comarcas distintas.

Intimem-se os autores para ciência e para que providenciem a citação no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 240, §2), sob pena de extinção do feito por 

ausência de pressupostos processuais, conforme já decidido pelo TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, 

IV, DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA 

CELERIDADE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO 

OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não sendo 

realizada a citação de uma das partes requeridas, por ineficiência do 

autor, para fins de angularização processual, afigura-se impositiva a 

extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. O processo 

não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância 

aos princípios da celeridade e da economia processual, sobretudo na 

hipótese em que o feito já se prolonga por mais de cinco anos e a demora 

da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário. (Ap 25652/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 14 de setembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 758169 Nr: 10383-14.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MARTINS SORNA - 

OAB:19.693-O, MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - OAB:8.933, 

RONALDO LUIZ DE ARAUJO - OAB:2.909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 Processo n°10383-14.2012.811.0041

Código: 758169

Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra com urgência processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 14 de setembro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 344532 Nr: 14717-33.2008.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIS DOS ANJOS GONÇALVES PEREIRA SANTOS, 

SADI OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ROSA DE LIMA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CÉSAR DA 

SILVA - OAB:14688

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido constante ação de usucapião proposta por 

Alais dos Anjos Gonçalves Pereira Santos e Sadi Oliveira dos Santos em 

desfavor do Espolio de Rosa de Lima Gomes.Custas pelos autores Alais e 

Sadi, assim como honorários advocatícios de sucumbência em favor do 

curador especial nomeado, que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), nos 

termos dos artigos 82, §2º, 85, §2º e §8°, do CPC. No entanto, sendo os 

autores beneficiários da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito 

permanecerá suspensa pelo prazo de cinco anos.Uma vez reconhecido a 

perda superveniente do objeto da ação de oposição, a julgo EXTINTA sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e determino o 

seu arquivamento, com as baixas e cautelas legais.Em atendimento ao 

principio da causalidade, CONDENO os opostos Alais dos Anjos, Sadi 

Oliveira e Espolio de Rosa de Lima em Custas e honorários advocatícios 

de sucumbenciais, que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos dos 

artigos 82, §2º, 85, §2º e §8, ambos do CPC. No entanto, DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita aos opostos, ficando a exigibilidade do 

crédito suspensa pelo prazo de cinco anos.Após o trânsito em julgado, e 

em nada sendo requerido, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 14 de setembro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 960388 Nr: 5000-50.2015.811.0041

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

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEALDO FLORESTA DE OLIVEIRA, ADAZELI PEREIRA 

FLORES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIS DOS ANJOS GONÇALVES PEREIRA 

SANTOS, SADI OLIVEIRA DOS SANTOS, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA, 

ESPOLIO DE ROSA DE LIMA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5.073/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CESAR DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 14.688, ELIANETH GLAUCIA DE O. NAZARIO 

SILVA - OAB:DEFENSORA

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido constante ação de usucapião proposta por 

Alais dos Anjos Gonçalves Pereira Santos e Sadi Oliveira dos Santos em 

desfavor do Espolio de Rosa de Lima Gomes.Custas pelos autores Alais e 

Sadi, assim como honorários advocatícios de sucumbência em favor do 

curador especial nomeado, que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), nos 

termos dos artigos 82, §2º, 85, §2º e §8°, do CPC. No entanto, sendo os 

autores beneficiários da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito 

permanecerá suspensa pelo prazo de cinco anos.Uma vez reconhecido a 

perda superveniente do objeto da ação de oposição, a julgo EXTINTA sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e determino o 

seu arquivamento, com as baixas e cautelas legais.Em atendimento ao 

principio da causalidade, CONDENO os opostos Alais dos Anjos, Sadi 

Oliveira e Espolio de Rosa de Lima em Custas e honorários advocatícios 

de sucumbenciais, que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos dos 

artigos 82, §2º, 85, §2º e §8, ambos do CPC. No entanto, DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita aos opostos, ficando a exigibilidade do 

crédito suspensa pelo prazo de cinco anos.Após o trânsito em julgado, e 
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em nada sendo requerido, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 14 de setembro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005687-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI (ADVOGADO(A))

RODOLPHO LIMA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VITIANE TRINDADE PALMEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005687-05.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, o autor não 

colacionou nenhum documento que comprove que o valor por ele 

percebido é insuficiente para custear o presente feito. Posto isto, 

considerando que o autor não colacionou aos autos prova convincente de 

sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

Decorrido o prazo de 15 dias, e não tendo o autor adimplido com a 

integralidade das custas e taxas judiciais, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de setembro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029731-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SILVERIO DE SOUZA (AUTOR(A))

J. F. S. (AUTOR(A))

EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029731-88.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por J.F.S., representada por sua genitora JULIANA 

SILVERIO DE SOUZA em desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de 

Trabalho Médico, aduzindo, em síntese, que foi diagnosticada portadora de 

carcinoma de plexo coroide gastrotomizada (CID G80.0), apresenta quadro 

motor de hipotonia global com hemiparesia do lado esquerdo, reação de 

proteção, endireitamento e equilíbrio ruim, reflexo primitivo Moro e Galant 

retido, sistema de classificação da função motora grossa (GMFCS) grau 5, 

tendo, sido submetida, inclusive, a cirurgia neurológica. Relata as 

recomendações médicas do protocolo Therasuit, tendo em vista que os 

tratamentos/métodos convencionais não obtiveram resultado eficaz na 

melhora de sua saúde. Informa que requereu o fornecimento do tratamento 

Protocolo Therasuit/Pediasuit, não havendo resposta positiva. Afirma, 

ainda, que necessita de fonoterapia por eletroestimulação e fonoterapia 

pelo Método Bobath, que não são cobertos pela ré. Requer o deferimento 

da tutela de urgência, a fim de determinar à ré que custeie o tratamento 

prescrito pelo Protocolo Therasuit, bem como a Fonoterapia por 

Eletroestimulação e pelo Método Bobath, até o final da demanda. A exordial 

veio acompanhada com documentos pessoais, contrato, relatórios e 

laudos médicos, recibos. É o relatório. Decido. O art. 300 do Código de 

Processo Civil traz os pressupostos necessários para o deferimento da 

tutela pretendida: “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.” Fredie Didie Jr. leciona: “As tutelas 

provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar) pressupõem a 

demonstração de ‘probabilidade do direito’ e do ‘perigo da demora’ (art. 

300, CPC).” (In curso de direito processual civil. Ed. Jus Podivm, Salvador, 

2016, p.584). Deste modo, para o deferimento da tutela almejada pela parte 

autora deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da 

demora. A relação existente entre as partes é de consumo, o que 

determina que as normas contratuais devem ser interpretadas de forma 

favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC: “As cláusulas 

contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao 

consumidor.” E, em havendo eventual cláusula abusiva, esta deverá ser 

extirpada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista 

que este enumera normas de ordem pública e de interesse social, se 

sobrepondo à vontade das partes com a finalidade de promover do 

consumidor. Nessa linha de raciocínio, o art. 51, IV, § 1º, incisos II e III do 

CDC, dispõe que a cláusula que estabelece obrigações iníquas se mostra 

abusiva e, portanto, inválida, uma vez que coloca o consumidor em 

desvantagem. Ademais, a negativa em fornecer os procedimentos para o 
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tratamento prescrito pelos médicos responsáveis pelos pacientes, desvia 

a finalidade do contrato, que é a proteção à vida, a saúde. A negativa da 

solicitação realizada à ré para o custeio integral de todos os tratamentos 

foi concretizado, bem como pela equipe que atende os autores por meio 

da resposta (Id 15249343). Os tratamentos prescritos à parte autora são 

relevantes, tendo em vista os benefícios que apresentarão à paciente. Eis 

o que diz o laudo médico – Id 15248870: “A menor Joyce Fagundes 

Silverio, 2 anos, apresenta atraso do desenvolvimento neuropsicomotor 

grave devido à retirada de um Tumor do Sistema Nervoso Central 

(Carcinoma de Plexo Coroide). A criança apresenta uma tetraparesia 

espástica, atraso da linguagem, alteração postura e equilíbrio. Para melhor 

desempenho e progressos diante das suas limitações, no momento com 

piora da sua postura, espasticidade e hipotonia, solicito Fisioterapia pelo 

Protocolo Pediasuit. [...] Caso não seja realizado, a criança não vai 

progredir nas suas funções motoras, correndo risco de deformidades de 

membros, deformidades de coluna, como escoliose, prejudicando também 

sua função respiratória.” Dito isto, resta demonstrado requisito do perigo 

da demora, uma vez que não sendo realizadas as terapias prescritas, 

poderá a autora sofrer consequências irreversíveis. Do mesmo modo, 

evidente a probabilidade do seu direito, eis que beneficiária do plano de 

saúde, cumprindo com as contraprestações corretamente. Diante disso, 

verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da 

tutela de urgência, visto que a demora na prestação jurisdicional poderá 

trazer sérios prejuízos à saúde da menor Joyce. É certo que as 

operadoras de planos de saúde podem regular as doenças que terão 

cobertura pelo plano, mas não podem restringir a forma e/ou material a ser 

utilizado para o tratamento, uma vez que esta esfera é atribuída ao médico 

responsável pelo tratamento do paciente. Além do mais, o contrato prevê 

(clausula I) a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos 

assistenciais de acordo com o rol de procedimentos previstos na 

resolução normativa da ANS – Agencia Nacional de Saúde Suplementar, o 

qual, devidamente atualizado (Res. Normativa 478/2017), apresenta no rol 

de procedimentos e eventos em saúde a reeducação e reabilitação 

neuro-músculo-esquelética, reeducação e reabilitação neurológica, 

reeducação e reabilitação no retardo de desenvolvimento psicomotor, 

reeducação e reabilitação respiratória. Portanto, ante a gravidade da 

doença, assim como em respeito ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, que é o bem maior do ser, o deferimento da tutela se impõe. 

Sobre o assunto a nossa Corte já decidiu: “AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - FISIOTERAPIA COM MÉTODO BOBATH, FONOAUDIOLOGIA, 

HIDROTERAPIA - TUTELA DEFERIDA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

COBERTURA CONTRATUAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO 

MONOCRATICAMENTE – CABIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – 

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM 

– RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente 

fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de 

modificar o entendimento que negou seguimento monocraticamente ao 

recurso de agravo de instrumento, com fundamento no artigo 557, caput, 

do CPC, o desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe. 

(TJMT, Ag 140170/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2015, 

Publicado no DJE 25/11/2015). Entretanto, embora relevante o tratamento 

de fonoterapia por eletroestimulação prescrito à paciente, não é o caso do 

seu deferimento, haja visto que além de não constar no rol de 

procedimentos autorizados pela ANS, a autora não apresentou nos autos 

laudo pormenorizado demonstrando a sua necessidade. Com estas 

considerações e fundamentos, defiro parcialmente a tutela de urgência, e 

determino à ré que custeie todas as despesas necessárias a realização 

do tratamento por Protocolo Therasuit/Pediasuit, bem como a Fonoterapia 

pelo Método Bobath, até posterior deliberação. O sistema de agenda 

integrada está inoperante (SDM 44862 e 86237), razão pela qual deve o 

feito, após o cumprimento desta decisão, retornar concluso para 

designação de audiência de conciliação. Cumpra-se a decisão que 

concedeu a tutela de urgência. Defiro os benefícios da justiça gratuita à 

autora. Intimem-se todos. Cuiabá, 11 de setembro de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014532-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA PEROCO DA ASSUNCAO (AUTOR(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAHYANNE KAROLINE FERREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014532-94.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais requerida por Isaura 

Peroco da Assunção em face de Banco Santander-S/A, já qualificadas 

nos autos. As partes transigiram extrajudicialmente, apresentando o termo 

de acordo aos autos, pugnando por sua homologação (ID 12792959). O 

réu informa que a obrigação foi satisfeita (ID 12883456). As partes estão 

devidamente representadas e seus advogados têm poderes para transigir, 

conforme procuração de ID 1926976 e substabelecimento no ID 3216658. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Tratando-se de direito 

disponível, homologo o acordo e julgo extinto esta ação, nos termos do art. 

487, III, do CPC. Isento de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, 

§3º do CPC. Honorários na forma pactuada. As partes desistiram do prazo 

recursal. Portanto, cerifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as 

cautelas legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de setembro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021599-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

MANOELSON FIGUEIREDO LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021599-13.2016.8.11.0041 SENTENÇA 

MANOELSON FIGUEIREDO LEITE propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S/A, ambas devidamente qualificados à p. 04. O autor 

alega que em 19 de outubro de 2016 foi vítima de acidente automobilístico, 

que lhe acarretou fratura exposta de membro inferior direito, o que 

resultou em incapacidade parcial permanente, conforme atesta certidão de 

ocorrência, boletim de atendimento e relatório medico. Requer a 

procedência da ação para que a ré seja condenada ao pagamento de R$ 

13.500,00, referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente. A 

inicial foi instruída com os documentos (ID 4278104 / 4278209). A ré 

requereu habilitação dos patronos (ID 5888746 / 5888765) e informou que 

não ia comparecer a audiência de conciliação designada (ID 5888796). 

Citada, a ré ofertou defesa com documentos (ID 6664688 / 6664716). Na 

contestação a ré arguiu as preliminares de falta do interesse de agir e 

ausência do laudo do IML. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Aduz que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja nos termos do artigo 3º, II da Lei n. 6.194/74, de acordo com a 

proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. A audiência de conciliação restou infrutífera (ID 

7330620), oportunidade em que o autor foi submetido ao exame pericial 

por médico perito da Central de Conciliação. O autor impugnou a 

contestação (ID 11271717). As partes informaram não ter interesse em 

produzir novas provas; a ré (ID 12573541) e o autor (ID 12687085). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 12, inciso 

VII do Novo Código de Processo Civil, passo a julgar este feito. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por MANOELSON FIGUEIREDO LEITE em face 

de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. Da 

Preliminar de Falta do Interesse de Agir A preliminar de ausência do 

interesse de agir, sob a alegação de que a parte autora não realizou o 

requerimento da indenização do seguro obrigatório via administrativa, não 

merece acolhimento. Conforme recente entendimento do TJMT, a simples 

apresentação de contestação arguindo matérias de mérito é documento 

hábil de comprovar a resistência da parte ré em analisar o caso dos 

segurados. Nesse sentido a jurisprudência: “D E C I S Ã O M O N O C R Á 

T I C A EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 
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– ARTIGO 557 DO CPC – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – NECESSIDADE DE PROVA 

PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO OFICIAL – PREQUESTIONAMENTO – 

INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

1.Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra 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.(...) (Ap 

88175/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, Publicado no DJE 05/07/2016) Assim, 

rejeito a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir. Da 

ausência do Laudo do IML. O laudo do IML não se mostra indispensável, 

visto que, existem outros documentos que comprovam o nexo causal e as 

lesões sofridas pelo autor. Nesse sentido, a jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - LAUDO IML - 

DESNECESSIDADE - SIMPLES PROVA DO ACIDENTE E DO DANO - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO - VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL À 

LESÃO APRESENTADA - TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ - 

RECURSO PROVIDO. Para que a indenização de seguro obrigatório se 

torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova 

do acidente e do dano decorrente” (art. 5º da Lei 6.194/74), portanto, a 

apresentação de laudo do IML não é documento indispensável para 

comprovação da lesão, sobretudo quando os relatórios médicos e boletim 

de acidente demonstram o nexo causal entre o acidente e o dano sofrido 

pela vítima. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, em caso 

de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) por igual, 

deve observar a respectiva proporcionalidade. (Ap 112064/2010, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/12/2011, Publicado no DJE 19/12/2011) Mérito O autor foi vítima de 

acidente automobilístico em 19 de outubro de 2016, conforme certidão de 

ocorrência (ID 4278152). A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. Diante desta constatação, verifico que 

são aplicadas as alterações trazidas pela MP n° 340 e a Lei n° 11.482, 

com vigência 31/05/2007 e 451/2008 – Lei n. 11.945/2009, de 04/06/2009, 

ou seja, antes à ocorrência do acidente objeto da lide. Portanto, aplicável a 

Lei especial com suas respectivas alterações. O artigo 3º da citada lei, 

prevê que a vítima de acidente automobilístico faz jus à indenização 

securitária, em caso de incapacidade permanente: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: [...] II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso 

de invalidez permanente;” A indenização do Seguro/DPVAT deve se 

basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo 

expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do 

valor indenizatório. No caso, em relação à quantificação da invalidez o 

inciso II do § 1º do referido artigo dispõe: “quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional da 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.” No que tange à indenização securitária, o artigo 5º da 

Lei 6.194, de 1974, prevê que para o pagamento do seguro DPVAT é 

suficiente à prova do acidente automobilístico e do dano dele decorrente. 

O acidente automobilístico está comprovado por meio de certidão de 

ocorrência. Resta apurar se o autor está incapaz permanentemente, com 

avaliação da graduação da invalidez se total ou parcial, bem como a sua 

quantificação, a qual deve ser comprovada mediante perícia, para 

pagamento proporcional ao percentual da sua incapacidade. A prova 

documental acostada aos autos é suficiente para comprovar o desenrolar 

dos fatos e consequências, especialmente, o laudo pericial elaborado por 

profissional habilitado como perito judicial. A perícia foi realizada por 

médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a 

anuência das partes, concluindo que o autor possui lesão parcial 

incompleta incapacitante de membro inferior direito (ID 7330620). 

Considerando que a perícia foi realizada pelo médico que atua na Central 

de Conciliação e Mediação, sendo a mesma elaborada de forma sucinta, 

portanto, necessário esclarecer que a lesão incapacitante no membro 

inferior direito computada em 25% deve ser calculada de acordo com a 

tabela de acidentes pessoais. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA 

ADMINISTRATIVAMENTE E PROPORCIONALMENTE À COBERTURA 

PREVISTA AO CASO - PROPOSITURA DA DEMANDA PARA 

COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO - INVALIDEZ PERMANENTE 

DEMONSTRADA - LAUDO SATISFATÓRIO À AFERIÇÃO DO GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO 

PACIFICADO PELO STJ NA SÚMULA Nº 474 - SEQUELA PERMANENTE 

PARCIAL INCOMPLETA - ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP 

ANEXA À LEI Nº 6.194/74, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.945/09, E 

APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO §1º DO ART. 3º DA 

LEI Nº 6.194/74, CONFORME PERDA APURADA PELA PERÍCIA MÉDICA 

JUDICIAL - BENEFÍCIO QUITADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

IMPROCEDÊNCIA DO FEITO QUE SE IMPÕE - INVERSÃO DOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO. O recebimento da indenização na 

esfera administrativa não impede que o beneficiário do seguro reivindique, 

em juízo, eventual diferença entre o valor pago e aquele que entende 

fazer jus, não havendo, portanto, cogitar-se ausência de interesse de 

agir. Existindo nos autos laudo pericial comprovando a lesão suportada 

pela vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da 

graduação da invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a 

título do seguro obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados 

na Súmula n° 474. Em se tratando de lesão permanente parcial incompleta, 

após enquadramento na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com 

alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na 

Lei nº 11.945/09), deve ser aplicada a redução prevista no inciso II do §1º 

do art. 3º da Lei nº 6.194/74, conforme a perda apurada pela perícia. Se a 

indenização securitária encontra-se quitada pelo pagamento na esfera 

administrativa do valor relativo à proporcionalidade da lesão, há que ser 

julgada improcedente a demanda que visa complementação." (TJMT, Ap 

103003/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). 

Neste caso, para perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores o percentual é de 70%. Dessa forma 25% de 70% é 

igual a 17,5%. Desta feita, provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar, no percentual de 17,5%. Com 

efeito, a fixação do valor da indenização do seguro DPVAT deve 

obedecer ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso II da Lei n. 6.194/1974. Sobre 

o assunto a nossa Corte decidiu: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACÓRDÃO ANTERIOR MANTEVE 

SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DA 

INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - RECURSO PARADIGMA - JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA 

PERMANENTE - PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA - INVALIDEZ 

PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE - LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Em 

conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, proferida 

no recurso paradigma REsp 1246432/RS, julgado sob a sistemática dos 

recursos repetitivos, ‘A indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez (Súmula nº 474/STJ)’. Na ação em que 

se pretende o recebimento de indenização securitária é necessária a 

prova pericial médica, para fins de quantificar a extensão da lesão, 

proporcional ao grau de invalidez, cujo valor será aferido em liquidação de 

sentença por arbitramento. (TJMT, Ap, 46770/2011, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/03/2014, Data da publicação no DJE 31/03/2014)”. “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR 

- CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – GRAU DA INVALIDEZ 

–ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa quando as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro e o dano causado à apelada, não havendo a necessidade da 

produção de outras provas para a comprovação da debilidade da vítima. 
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Quando a lesão sofrida pela vítima é parcial, deve ser utilizada a tabela da 

SUSEP para a quantificação e o devido arbitramento da indenização. 

(TJMT, Ap, 128657/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2014, Data da 

publicação no DJE 24/03/2014)”. Com as alterações da Lei n. 6.194/1994, 

como acima mencionado, não é mais permitido a vinculação do valor 

indenizatório ao salário mínimo. Inclusive, o assunto já foi sumulado pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “A indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez.”. Assim, a indenização deve ser paga na forma do 

inciso II, do artigo 3º, da Lei Federal n. 6.194, de 1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, que estabelece, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. A indenização deve 

corresponder a 17,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, a 

sua incidência deve ser desde a citação, consoante o Enunciado de 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Os juros 

de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deverá ocorrer a partir do momento em que 

o pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos 

do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por MANOELSON 

FIGUEIREDO LEITE em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S/A, para condenar esta ao pagamento de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Custas 

processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º 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. 

Cuiabá, 14 de setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1023627-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARRELO SILVA (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL (ADVOGADO(A))

WILSON DUARTE (RÉU)

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023627-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA RÉU: 

WILSON DUARTE Cuida-se de embargos de declaração formulado pela 

p a r t e  r é  j u n t o  a o  I D  n .  1 0 3 9 9 5 6 4  a l e g a n d o 

omissão/contradição/obscuridade. Para tanto, afirma que a decisão 

proferida por este magistrado junto ao ID n. 10346120 se baseou em 

decisão nula proferida pela juíza anterior, que por sua vez se declarou 

suspeita. Asseverou novamente que o contrato não seria por prazo 

indeterminado e sim determinado, o que permitiria a renovação automática, 

de forma que findaria em março de 2018. Pois bem. Compulsando os 

presentes autos não verifico qualquer omissão/contradição ou 

obscuridade a ser sanada. Diferente da alegação da embargante, a 

decisão proferida pela magistrada que antecedeu nos autos n. 

1022478-83.2017.811.0041 não é nula. O fato de a magistrada ter se 

declarada suspeita não inquina de nulidade os atos decisórios pretéritos, 

máxime se levar em consideração que foram ratificados por este juízo, 

mantendo a decisão pelos próprios fundamentos. Por fim, quanto ao 

argumento de que o contrato não seria por prazo indeterminado e sim 

determinado, o que permitiria a renovação automática, veja-se que tal 

afirmação já restou exaustivamente discutida nas decisões anteriores, 

razão pela qual não há falar em omissão, contradição e obscuridade. 

Assim, o que se verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de 

matéria já apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo 

tema de recurso. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, 

mantendo a decisão proferida no ID n. 10346120. Diante do desinteresse 

da parte autora em composição, bem como considerando que já houve 

audiência de conciliação infrutífera, indefiro o pedido formulado pela 

requerida junto ao ID n. 1499397. No mais, concedo a parte ré o prazo de 

15 (quinze) dias para desocupação do imóvel. Findo tal prazo sem que 

tenha havido a espontânea saída da parte ré do imóvel, expeça-se 

mandado para despejo e imissão da parte Autora na posse do mencionado 

imóvel, inclusive com a possibilidade de utilização de força policial 

necessária para garantia do efetivo cumprimento da presente decisão. Por 

fim, advirto que novos embargos de declaração ou petição de 

reconsideração importará em aplicação de multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 77, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 11 

de setembro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018779-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT (AUTOR(A))

WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

 

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. 17 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1014335-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO (AUTOR(A))

CASSIO FELIPE MIOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA DE JESUS MOURA (RÉU)

RUY DE SOUZA GONCALVES (ADVOGADO(A))

 

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. 17 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014296-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RIBEIRO DE MATOS JUNIOR (AUTOR(A))

RODRIGO TERRA CYRINEU (ADVOGADO(A))

FLAVIO BRUNO AMANCIO VALE FONTENELE (AUTOR(A))

ERIKA CAMARGO GERHARDT (AUTOR(A))

JOAO CLOSS JUNIOR (AUTOR(A))

MARCELO MALDONADO RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA GERMANO ARRUDA (RÉU)

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

ITAMAR MARCONDES NETO (RÉU)

 

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. 17 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 
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Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022649-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ADRIANA REIS GABRIEL (AUTOR(A))

FERNANDO ANTONIO CALHAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI (RÉU)

CLAUDIA MARIA GONZALEZ GARCIA SPADONI (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para manifestar acerca 

do ofício de id 15382185, no prazo 05 dias. 17 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente ANALICE ROSOLEM SANTOS Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023544-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MENEGHEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE F. DA CONCEICAO - ME (EXECUTADO)

 

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. 17 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 427166 Nr: 9592-16.2010.811.0041

 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: RAQUEL MIRANDA ARGUELHO, R. M. A., SILBENE 

CARLA MIRANDA ARGUELHO, G. L. A., ELIZANGELA CARVALHO 

MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA, FABIO LEBERALI WEISS HEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR MELO FARIA - 

OAB:6474 MT, JOÃO VICENTE M. SCARAVELLI - OAB:3933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, FABIO SCHNEIDER - OAB:, JANAINA 

GOMES DA SILVA - OAB:10384/MT, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152/B-MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado MAICON DOUGLAS PEREIRA DA 

SILVA, para proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, caput, e 

as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 451772 Nr: 23982-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDIMAR FERNANDES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIA SATIKO MIYAGAWA KAJIKAWA, 

CELINA KIYOKO MIYAGAWA BORGES, EDILSON LINO DOS SANTOS, 

AVELINO CARLOS DE OLIVEIRA, DERCILIO SOUZA FERREIRA, CREUNETE 

AMORIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

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

OAB:3.213/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3213, DAUTO 

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

CASTRO PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, GEANDRE BUCAIR 

SANTOS - OAB:7722, JOCELANE GONÇALVES - OAB:9.390/MT, MARIA 

CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, PEDRO 

MARCELO DE SIMONE - OAB:3.937

 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 das partes Requeridas para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 779394 Nr: 32847-32.2012.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO RONALDO COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 394407 Nr: 29702-70.2009.811.0041

 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: NIVALDO MOREIRA 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 457764 Nr: 27996-18.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELITO IZIDORIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RASTRO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA., LUIS CARLOS FERREIRA SILVA, VALFRIDO CAMARGO 

ESPINDOLA, NERZITO FERREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - 

OAB:NUCLEO CIVEL

 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 Requerente para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 
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prazo de 15 (quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 716577 Nr: 10808-75.2011.811.0041

 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: GILMAR BORDIN, MARIA EUNICE FERNANDES, MARIA 

EUNICE FERNANDES, M. F. B

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., VOLKSWAGEN DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA SCHNEIDER MARX - 

OAB:6.131-B/MT, ANTONIO CARLOS GERALDINO - OAB:9.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNY CABRAL - OAB:6337, 

LEONARDO SULZER PARADA - OAB:9873B, LUIZ GONÇALO DA SILVA 

- OAB:4265/MT, MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - OAB:138688/SP, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, THAIS GALINDO DA SILVA 

- OAB:13148/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.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 784881 Nr: 38711-51.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR BORDIN, MARIA EUNICE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., VOLKSWAGEN DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:9928-A -MT, 

MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - OAB:138688/SP, THAIS GALINDO 

DA SILVA - OAB:13148/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.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 840892 Nr: 45217-09.2013.811.0041

 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: GISELE DIAS DE OLIVEIRA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407-SP, RODRIGO NUNES - OAB:144.766/OAB-SP

 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 de fls. 187/189, no prazo de cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1020381 Nr: 32121-53.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAYNO TELECOMUNICAÇÕES LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SOARES DA 

SILVA - OAB:15461/MT, ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:15.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16780

 Certifico que o “autor” não foi localizado no endereço constante dos 

autos, face a devolução da correspondência, assim nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono os autos a fim 

de intimar o advogado da parte “Autora” para manifestar acerca 

correspondência devolvida, bem como atualizar o endereço no prazo de 

cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 733170 Nr: 29396-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON NATAL LOBIANCO FRANCO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Diante do exposto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença 

promovido por Clayton Natal Lobianco Franco em face de Banco 

Santander (Brasil) S/A, com resolução do mérito.Com o decurso de prazo 

recursal da presente, defiro a expedição de alvará judicial em favor do 

Exequente para levantamento dos valores depositados nos autos, 

observando os dados bancários indicados no pedido de item “a” da 

petição de fls. 341/348.Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002826-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO (ADVOGADO(A))

MARIA GILKA GOMES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023267-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M A BARROS - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO
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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023267-19.2016.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSE AUGUSTO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: M A BARROS - EPP 

Vistos etc. Diante do teor da certidão de n. 11958255, manifeste-se a 

parte Autora. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005653-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATUAL TERCERIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003013-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BROTTO JUNIOR (AUTOR(A))

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ FELIPE MENDES DE FIGUEIREDO STRINGHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003013-88.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS ANTONIO BROTTO JUNIOR RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Considerando que a 

parte Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, 

restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro 

a expedição de alvará judicial para liberação da importância depositada 

nos autos, conforme pleiteado (id n. 14896417), mediante o decurso de 

prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028110-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS SOARES DOS REIS (REQUERENTE)

CLAUDIA INFANTINA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO FUNAJURIS (REQUERIDO)

CARTORIO DO QUARTO OFICIO CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ FELIPE MENDES DE FIGUEIREDO STRINGHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028110-56.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LUIS CARLOS SOARES DOS REIS REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 

MATO GROSSO FUNAJURIS, CARTORIO DO QUARTO OFICIO CUIABA 

Vistos etc. A presente ação possui no pólo passivo o Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, cuja especialidade exclui a competência de Vara Cível de 

feitos gerais, como é o caso desta Unidade Judiciária. Assim, tendo em 

vista o Provimento n.º 04/2008-CM, que fixou a competência das varas 

especializadas, como é o caso das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública para processar e julgar os feitos em geral em que constem como 

parte a Fazenda Estadual e Municipal, o declino da competência em favor 

de umas das referidas varas é medida que se impõe. Dessa forma, 

DECLARO este Juízo absolutamente incompetente para processar e julgar 

o presente feito, devendo o mesmo ser remetido a uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública desta Capital. Cumpra-se com 

urgência. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029369-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIOMAR PIRES DA SILVA (AUTOR(A))

MAISA PIRES VIDAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ FELIPE MENDES DE FIGUEIREDO STRINGHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029369-86.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIOMAR PIRES DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Luciomar Pires da Silva 

ajuizou a presente Reclamação em face de Energisa Mato Grosso, ambos 

qualificados nos autos. O Requerente objetiva, em sede de tutela de 

urgência, a suspensão da exigibilidade da dívida no valor de R$ 1.747,65 

(um mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) 

e, por consequência, que a Requerida seja compelida a não inserir seu 

nome no rol dos órgãos de proteção ao crédito e nem suspenda o 

fornecimento dos serviço. Argumenta, em síntese, que a dívida se refere a 

uma fatura de energia elétrica da unidade consumidora n. 6/349244-4, que 

é abusiva. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o 

necessário. Decido. Recebo a emenda à inicial de id n. 15225448, com seu 

documento. A tutela de urgência, como no caso presente, poderá ser 

concedida quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 

300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. A probabilidade do 

direito se evidencia através dos documentos de id n. 15192792, n. 

15192770 e n. 15192786 que demonstram que a fatura em discussão 

encontra-se majorada ao se comparar com a média de consumo da 

residência do Autor, em razão de consumo de energia não faturado. O 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 849.866/PR tem 

adotado o entendimento de que havendo suspeita de fraude cuja 

existência é discutida na via judicial, o corte de energia elétrica não pode 

servir como meio coercitivo à cobrança de débitos pretérito. Este também 

é o entendimento adotado pela Jurisprudência pátria: AGRAVO 

INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARIEDADE COM A 

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PRELIMINAR SUSCITADA DE 

OFÍCIO PELO RELATOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS RECURSAIS REJEITADA PELO COLEGIADO. MÉRITO. FRAUDE 

APURADA PELA CONCESSIONÁRIA NO MEDIDOR. CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE 

DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA. DÍVIDA 

CONTESTADA EM JUÍZO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

COMPROVADO. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO 

CONHECIDO.1. (...) 3. De acordo com a orientação atual e pacífica do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a interrupção no fornecimento 

de energia elétrica no caso de haver débito decorrente de suposta fraude 

apurada pela fornecedora no medidor, por se tratar de medida tendente a 

forçar o consumidor a quitar valores apurados unilateralmente, sendo 

necessário, para tanto, a utilização do procedimento ordinário de 

cobrança. 4. Deve ser considerado, ainda, que a pretensão da agravante 

também se revela ilegítima na medida em que "o corte configura 

constrangimento ao consumidor que procura discutir no Judiciário débito 

que considera indevido." (REsp 1061261/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 18/02/2009). 

(...). (TJES, Classe: Agravo Inominado Agv Instrumento, 11089002387, 

Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2010, Data da Publicação no Diário: 

10/05/2010) – grifei. Por sua vez, resta em evidência a urgência do 

pedido, haja vista que receber a notícia de corte no fornecimento de 

energia elétrica, por si só, causa ao Requerente, sem dúvida alguma, 

prejuízos de grande monta, ainda mais porque a energia é considerado um 

bem considerado essencial à vida, saúde e à dignidade da pessoa 

humana, esta última fundamento da Constituição da República (art. 1º, 

inciso III, da CF). Desta forma, não pode o consumidor ser privado de 

serviço essencial, estando presentes os requisitos exigidos no artigo 300 
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do Código de Processo Civil para deferimento da tutela pretendida. Na 

mesma esteira, não há que se falar na inclusão do nome do Requerente 

junto ao rol dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito em 

discussão nos presentes autos. Diante do exposto, defiro a tutela de 

urgência reivindicada para determinar que a concessionária Requerida se 

abstenha de cobrar a fatura em discussão (id n. 15192792) e, por 

consequência, se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora de n. 6/349244-4 e de inserir o nome do 

Requerente junto aos órgãos de inadimplentes. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o 

limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro à parte Autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, 

do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em 

lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou 

à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Diante do previsto no artigo 334, §4º, inciso I, do 

Código de Processo Civil, designo audiência de Conciliação para 04 de 

dezembro de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 04 da Central 

de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, QUE 

DEVERÁ SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, CASO 

NECESSÁRIO. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029485-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ FELIPE MENDES DE FIGUEIREDO STRINGHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029485-92.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERIC ALVES DE OLIVEIRA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO Vistos etc. 

Eric Alves de Oliveira ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito com pedido de Tutela Provisória em face de Energisa Mato 

Grosso, ambos qualificados na inicial. O Requerente pretende, em sede de 

tutela de urgência, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito, sob o argumento, em síntese, de que a inscrição creditícia é 

indevida, pois não possuía relação comercial com a Requerida à época da 

emissão da fatura no valor de R$ R$ 1567,75 (mil quinhentos e sessenta e 

sete reais e setenta e cinco centavos). Aponta também que o valor 

cobrado é abusivo, ao se comparar com a média de consumo da 

residência. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o 

necessário. Decido. Recebo a emenda à inicial e passo a apreciação da 

tutela de urgência pleiteada na exordial. A tutela de urgência poderá ser 

concedida quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 

300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. A probabilidade do 

direito se evidencia no documento que demonstra que o nome do 

Requerente foi inserido nos órgãos de inadimplentes (id n. 15210329), bem 

como, através do contrato de id n. 15210380 que demonstra, ao menos 

neste momento, que à época da medição o Requerente não residia no 

imóvel. Em se tratando de discussão de dívida, especialmente quando se 

requer a declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome 

da parte dos órgãos de restrição de crédito até decisão final. Nesse 

sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “(...) 1. É 

lícita a determinação para a imediata retirada do nome do “consumidor” dos 

órgãos de proteção ao crédito quando este contesta, completamente, a 

relação jurídica subjacente à negativação tida por indevida, pois 

praticamente impossível a produção de prova negativa por parte dele, 

reversíveis os efeitos advindos da medida antecipatória, e, ainda, porque, 

do contrário, ele sentiria, durante todo o transcurso processual, as 

consequências deletérias inerentes aos registros negativos constantes 

nos órgãos de proteção ao crédito, que, como é cediço, atinge, em cheio, 

direitos personalíssimos tão caros. Inteligência do art. 273, I, do CPC, do 

art. 5º, V e X, da CF, do art. 186 do CC, e do art. 6º, VI, do CDC (...)” (AI 

7248/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). Por sua vez, o 

perigo de dano é notório, uma vez que a negativação, por si só, acarreta 

prejuízos ao Requerente, consistente no abalo de crédito sofrido, restando 

comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido. Ademais, não há 

que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em 

qualquer tempo esta poderá ser revertida, desde que presentes os 

requisitos, bem como, não causará danos a empresa Requerida. Logo, 

pelas provas carreadas aos autos, nesta fase de cognição sumária, o 

deferimento da tutela pretendida faz-se necessário, pois presentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar a 

exclusão do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, referente ao débito em discussão. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto a inversão do 

ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 04 de dezembro 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, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029489-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA (ADVOGADO(A))

ERIC ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ FELIPE MENDES DE FIGUEIREDO STRINGHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029489-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERIC ALVES DE OLIVEIRA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO Vistos etc. 

Eric Alves de Oliveira ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito com pedido de Tutela Provisória em face de Energisa Mato 
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Grosso, ambos qualificados na inicial. O Requerente pretende, em sede de 

tutela de urgência, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito, sob o argumento, em síntese, de que a inscrição creditícia é 

indevida, pois não possuía relação comercial com a Requerida à época da 

emissão da fatura no valor de R$ 2.097,73 (dois mil e noventa e sete reais 

e setenta e três centavos). Aponta também que o valor cobrado é 

abusivo, ao se comparar com a média de consumo da residência. A inicial 

veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. 

Recebo as emendas à inicial de id n. 15238297 e 1520726, com seus 

documentos, e passo a apreciação da tutela de urgência pleiteada na 

exordial. A tutela de urgência poderá ser concedida quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. A probabilidade do direito se evidencia no documento 

que demonstra que o nome do Requerente foi inserido nos órgãos de 

inadimplentes (id n. 15210723), bem como, através do contrato de id n. 

15210717 que demonstra, ao menos neste momento, que à época da 

medição o Requerente não residia no imóvel. Em se tratando de discussão 

de dívida, especialmente quando se requer a declaração de inexistência, 

recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de restrição de 

crédito até decisão final. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “(...) 1. É lícita a determinação para a imediata 

retirada do nome do “consumidor” dos órgãos de proteção ao crédito 

quando este contesta, completamente, a relação jurídica subjacente à 

negativação tida por indevida, pois praticamente impossível a produção de 

prova negativa por parte dele, reversíveis os efeitos advindos da medida 

antecipatória, e, ainda, porque, do contrário, ele sentiria, durante todo o 

transcurso processual, as consequências deletérias inerentes aos 

registros negativos constantes nos órgãos de proteção ao crédito, que, 

como é cediço, atinge, em cheio, direitos personalíssimos tão caros. 

Inteligência do art. 273, I, do CPC, do art. 5º, V e X, da CF, do art. 186 do 

CC, e do art. 6º, VI, do CDC (...)” (AI 7248/2015, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no 

DJE 01/06/2015). Por sua vez, o perigo de dano é notório, uma vez que a 

negativação, por si só, acarreta prejuízos ao Requerente, consistente no 

abalo de crédito sofrido, restando comprovado, sem dúvida alguma, a 

urgência do pedido. Ademais, não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em qualquer tempo esta 

poderá ser revertida, desde que presentes os requisitos, bem como, não 

causará danos a empresa Requerida. Logo, pelas provas carreadas aos 

autos, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da tutela pretendida 

faz-se necessário, pois presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

reivindicada para determinar a exclusão do nome do Requerente dos 

órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, referente ao 

débito em discussão (R$ 2.097,73). Em caso de descumprimento, fixo 

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite máximo de 30 

(trinta) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, 

do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 04 de 

dezembro de 2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala 01 da Central 

de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027867-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHOBIN DE SOUZA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ FELIPE MENDES DE FIGUEIREDO STRINGHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027867-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JHOBIN DE SOUZA NASCIMENTO RÉU: VIA VAREJO S/A Vistos etc. 

Jhobin de Souza Nascimento ajuizou a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Liminar em 

face de Via Varejo S/A (Casas Bahia), ambos qualificados nos autos. O 

Requerente pretende, em sede de tutela de urgência, a suspensão da 

cobrança do valor referente ao seguro contido nas cobranças da 

obrigação assumida junto à Requerida, referente a compra de um 

guarda-roupas no valor de R$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove 

reais), e que a Requerida seja compelida a não inserir seu nome junto ao 

rol dos órgãos de proteção ao crédito. Alega, em síntese, que não efetuou 

a contratação do seguro. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência poderá ser concedida 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve’’ ou “menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). Na hipótese em exame, embora o Requerente colacione 

com a exordial vasta documentação, entendo que não restou demonstrado 

a probabilidade do direito para deferimento da tutela pleiteada, pois não há 

nos autos, ao menos neste momento processual, nenhum documento que 

demonstre que não houve a contratação dos serviços. Ao contrário, resta 

em evidência que o Requerente efetuou o pagamento de várias parcelas 

com a cobrança do seguro, conforme documentos de id n. 14957184, e 

somente agora busca a exclusão do serviço. Ou seja, há dúvidas quanto 

a contratação ou não do seguro, demandando a necessária instrução 

para solução da controvérsia. Não havendo o juízo de certeza, mas sim 

um juízo de probabilidade, a medida de urgência é de ser rejeitada. Neste 

termos decidiu recentemente o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR 

COISA CERTA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA 

DA AÇÃO - MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO- SUPRESSÃO 

DE INSTÂNCIA -PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS - MÉRITO - 

PRETENSÃO DE ENTREGA DE BENS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 

Ainda que se tratem de matéria de ordem pública, não são suscetíveis de 

apreciação as questões não analisadas pelo Juízo a quo, sob pena de 

supressão de instância. Para a concessão de tutela urgência, necessário 

se mostra a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil atual, quais sejam: probabilidade do direito invocado e 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se 

constatou nos autos, visto que os fatos alegados demandam a necessária 

instrução. (AI 146132/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no 

DJE 09/03/2017). Além disso, não verifico a urgência do pedido, pois, 

como acima dito, o Requerente já realizou diversos pagamentos sem 

qualquer impugnação quanto ao valor do seguro. Diante do exposto, 

ausentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

indefiro a tutela de urgência reivindicada. Defiro a assistência judiciária 
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gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. No 

que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 

373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; A melhor doutrina tem entendimento 

firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, 

por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. 

Portanto, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, 

em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 04 de dezembro 

de 2018, às 10:00 horas a ser realizada na sala 01 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Considerando que a Requerida 

compareceu espontaneamente aos autos (id n. 15313981), suprindo a 

necessidade de citação, intime-a da presente por meio de seu advogado. 

Saliento que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

conciliatória poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029773-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

HIRAN LEAO DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ FELIPE MENDES DE FIGUEIREDO STRINGHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029773-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. REQUERIDO: ALINE PINHEIRO BASILIO 

SILVA Vistos etc. Observo que o presente feito foi distribuído 

erroneamente para esta Vara, pois os feitos relativos a causas 

decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras, como 

na hipótese que se refere à alienação fiduciária, devem ser processados 

e julgados pelas varas especializadas de acordo com o Provimento n. 

04/08/CM. Logo, declaro este Juízo incompetente para apreciar e julgar a 

demanda e, por consequência, determino a redistribuição do presente feito 

para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Comarca. 

Cumpra-se imediatamente, em razão da urgência que o caso requer. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030556-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO HENRIQUE DA COSTA PIMENTEL (ADVOGADO(A))

FERNANDO PEREIRA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Gustavo Cantarelli (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ FELIPE MENDES DE FIGUEIREDO STRINGHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030556-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDO PEREIRA DE ANDRADE RÉU: CRED - SYSTEM 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos etc. Fernando 

Pereira de Andrade ajuizou a presente Ação Indenizatória decorrente de 

Danos Morais c/c pedido de Tutela de Urgência em face de Cred – System 

Administradora de Cartões de Crédito, ambos qualificados nos autos. O 

Requerente objetiva, em sede de tutela de urgência, a exclusão de seu 

nome junto aos órgãos de inadimplência, sob o argumento de que não 

efetuou a contratação de nenhum empréstimo e que foi vítima de fraude. A 

inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. 

A tutela de urgência poderá ser concedida quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. A probabilidade do direito se evidencia no documento 

que demonstra que o nome do Requerente foi inserido nos órgãos de 

inadimplentes (id n. 15346466), bem como, na afirmação do Autor de que 

desconhece a dívida cobrada. Em se tratando de discussão de dívida, 

especialmente quando se requer a declaração de inexistência, 

recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de restrição de 

crédito até decisão final. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “(...) 1. É lícita a determinação para a imediata 

retirada do nome do “consumidor” dos órgãos de proteção ao crédito 

quando este contesta, completamente, a relação jurídica subjacente à 

negativação tida por indevida, pois praticamente impossível a produção de 

prova negativa por parte dele, reversíveis os efeitos advindos da medida 

antecipatória, e, ainda, porque, do contrário, ele sentiria, durante todo o 

transcurso processual, as consequências deletérias inerentes aos 

registros negativos constantes nos órgãos de proteção ao crédito, que, 

como é cediço, atinge, em cheio, direitos personalíssimos tão caros. 

Inteligência do art. 273, I, do CPC, do art. 5º, V e X, da CF, do art. 186 do 

CC, e do art. 6º, VI, do CDC (...)” (AI 7248/2015, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no 

DJE 01/06/2015). Por sua vez, o perigo de dano é notório, uma vez que a 

negativação, por si só, acarreta prejuízos ao Requerente, consistente no 

abalo de crédito sofrido, restando comprovado, sem dúvida alguma, a 

urgência do pedido. Ademais, não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em qualquer tempo esta 

poderá ser revertida, desde que presentes os requisitos, bem como, não 

causará danos a empresa Requerida. Logo, pelas provas carreadas aos 

autos, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da tutela pretendida 

faz-se necessário, pois presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

reivindicada para determinar a exclusão do nome do Requerente dos 

órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, referente ao 

débito em discussão. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a 

assistência judiciária gratuita, conforme requerido, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido de inversão do 

ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 04 de dezembro 

de 2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será 

intimada na 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). DETERMINO que o Requerente 

comprove o recolhimento das custas e taxas judiciárias, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Cumpra-se. 

Intime-se.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024469-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

IVANOR LUIZ PIRAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO GARCIA GARCIA

 

Vistos etc. Ivanor Luiz Piran ajuizou a presente Ação de Indenização por 

Danos Morais e Materiais com pedido de Tutela de Urgência em face de 

Tokio Marine Seguradora S/A, ambos já qualificados nos autos. Objetiva o 

Requerente, em sede de tutela de urgência, que a Requerida seja 

compelida transferir o veículo descrito na inicial para seu nome, sob pena 

de multa diária. A inicial veio acompanhada de documentos. Emenda a 

inicial contida em ID 15098545. Relatado o necessário. Decido. Recebo a 

emenda da inicial de ID 15098545. A tutela de urgência como pleiteada na 

espécie, poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a 

adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se 

deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à 

esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, 

antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância 

do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem 

defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). No caso trazido à exame, a probabilidade do direito esta 

evidenciada no Certificado de Registro do Veículo objeto dos autos (ID 

14565411), no relatório de certidão positiva extraído da Secretaria de 

Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso (ID 14565453) e no 

prontuário do veículo retirado do Detran/MT (ID 14565728), os quais, a 

princípio, demonstram a veracidade do alegado na petição inicial. Por sua 

vez, o perigo de dano resta em evidência através do documento de id n. 

14565453 e 14565675 que demonstra a cobrança indevida em nome do 

Requerente, bem como que esta sendo prejudicado de participar de 

processos licitatórios, restando comprovado, sem dúvida alguma, a 

urgência do pedido. Ademais, não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em qualquer tempo a 

presente decisum poderá ser revertida, desde que presentes os 

requisitos. Logo, presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código 

de Processo Civil, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar 

que a Requerida proceda à transferência para o seu nome do veículo 

Toyota Hillux Cd 4x4 Srv - Diesel, 2005/06, Cor Prata, Placa KAE-3470, 

Renavam Nº 08669936549, Chassi 8AJFZ29G366015138, no prazo de 05 

(cinco) dias. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), até o limite máximo de 10 (dez) dias. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 03 de 

dezembro de 2018, às 08:00 horas, a ser realizada na Sala 04 da Central 

de Conciliação. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A 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). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023977-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA FRAGA DA SILVA (REQUERENTE)

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO GARCIA GARCIA

 

Vistos etc. Em que pese a reiteração do pedido de concessão da tutela de 

urgência pela parte Requerente (ID 13861745), verifico que a supracitada 

parte não trouxe nenhum novo fundamento ou prova, portanto, mantenho 

a decisão proferida em ID 10482887 em todos os seus fundamentos. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem 

as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do 

julgamento antecipado da lide. No mesmo prazo acima mencionado, as 

partes deverão apontar as questões de fato e de direito que entenderem 

pertinentes ao julgamento da lide. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário, após, venham os autos conclusos para 

apreciação das provas pretendidas ou se for o caso, para o julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022602-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT (ADVOGADO(A))

SUPERMERCADO SERVE MAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA ALINE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO GARCIA GARCIA

 

Vistos etc. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 03 de dezembro de 2018, às 08:30 horas, a ser 

realizada na sala 04 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1027790-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA (ADVOGADO(A))

JAILMA DE OLIVEIRA REGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO GARCIA GARCIA

 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que a Requerente ajuizou 

ação de interdito proibitório fixando como valor da causa o montante de R$ 

1.000,00 (um mil reais). Analisando a legislação pertinente sobre o tema, 

mais especificamente o artigo 292 do Código de Processo Civil, 

observa-se que não há regra específica sobre o valor a ser atribuído à 

causa que tenha como pedido a tutela possessória. Por outro lado, 

existem posicionamentos jurisprudenciais no sentido de que o valor 

atribuído à causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido, o 

que entendo ser plausível. Nesse sentido, trago à colação julgado do STJ 

neste sentido: Processual civil. Recurso especial. Ação de imissão na 

posse. Valor da causa. Peculiaridades da situação fática concreta.- À 

falta de disposição legal específica no CPC acerca do valor da causa nas 

ações possessórias, entende a jurisprudência assente no STJ que tal 

valor deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor 

com a imissão, a reintegração ou a manutenção na posse. - Ainda que não 

se vislumbre proveito econômico imediato na ação de imissão na posse, 

não se pode desconsiderar a natureza patrimonial da demanda. - Assim 

sendo, à causa deve ser dado o valor despendido pelo autor para 

aquisição da posse, que, na situação fática específica dos autos, 

corresponde ao valor da adjudicação do imóvel sobre o qual o autor 

pretende exercê-la. REsp 490089 / RS ; RECURSO ESPECIAL 

2002/0172558-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) T3 - 

TERCEIRA TURMA - DJ 09.06.2003 p. 272. (Grifei) Logo, o valor da causa 

deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido na dita ação de 

interdito proibitório, o que não se pode negar que deverá ser inferior ao 

valor da causa nas ações em que envolvam o domínio, entretanto, com 

absoluta certeza, será muito superior ao valor atribuído à causa, máxime 

pelo fato de que o imóvel foi adquirido por R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 

reais). Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato 
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Grosso: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO 

PROIBITÓRIO. VALOR DA CAUSA -EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. 

VALOR DO IMÓVEL. PARTE ESBULHADA. I - Tratando-se de ação de 

interdito proibitório e ausente requisito legal para aferimento do valor da 

causa, mister se faz analisar a grandeza do bem esbulhado e seu valor 

econômico. II - Recurso conhecido e improvido (TJ-MT; AI 90713/2008; São 

José do Rio Claro; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Aristeu Dias Batista 

Vilella; Julg. 15/04/2009; DJMT 29/04/2009; Pág. 12) (Grifei) Diante do 

exposto, intime-se a Requerente, por meio de seu advogado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial, retificando o valor da 

causa para fazer constar o benefício patrimonial pretendido, que, in casu, 

deverá corresponder ao valor do imóvel, sob pena de extinção da ação. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027793-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALZITA DAS NEVES MULLER (AUTOR(A))

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO GARCIA GARCIA

 

Vistos etc. Apense o presente feito a Ação de Execução de número 

1000635-28.2018.8.11.0041, após, venham os autos conclusos 

novamente. No mais, considerando a existência de pedido de nulidade da 

citação pessoal da parte Executada, ora Embargante, pleiteado no 

supracitado feito, a presente ação será recebida tão somente após a 

análise do referido pedido naquela ação. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015895-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG (ADVOGADO(A))

SERGIO SANTOS FERNANDEZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVI NOVARTIS SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO GARCIA GARCIA

 

Vistos etc. Compareceu o Requerente (id n. 14875823) noticiando o 

descumprimento pela Requerida da tutela de urgência deferida na decisão 

de id n. 13680186. Desta forma, em observância aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, assim como para subsidiar o juízo no 

sentido de embasar futura decisão coercitiva, intime-se a Requerida na 

pessoa de seu advogado para que se manifeste, no prazo de 02 (dois) 

dias, acerca do descumprimento da ordem, sob pena de aplicação das 

sanções cíveis e penais cabíveis. No mesmo prazo acima assinalado 

deverá a Ré regularizar sua representação processual juntando 

procuração nos autos. Proceda a inclusão da Advogada da parte 

Requerida, Dra. Maria Inês Murgel, junto ao PJE, após, intime-a conforme 

acima determinado. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021498-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ELIAS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - 004.110.331-90 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO GARCIA GARCIA

 

Vistos etc. Elias do Nascimento ajuizou a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com pedido de 

Tutela de Urgência em face de Banco Losango S/A – Banco Múltiplo, 

ambos qualificados na inicial. O requerente pretende, em sede de tutela de 

urgência, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob 

o argumento, em síntese, de que a inscrição creditícia é indevida, pois não 

possui relação comercial com a parte Requerida. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de 

urgência poderá ser concedida quando evidenciado a probabilidade do 

direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de 

Processo Civil. A probabilidade do direito se evidencia no documento que 

demonstra que o nome do Requerente foi inserido nos órgãos de 

inadimplentes (id n. 14210365), bem como, na afirmação do Autor de que 

desconhece a dívida cobrada. Em se tratando de discussão de dívida, 

especialmente quando se requer a declaração de inexistência, 

recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de restrição de 

crédito até decisão final. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “(...) 1. É lícita a determinação para a imediata 

retirada do nome do “consumidor” dos órgãos de proteção ao crédito 

quando este contesta, completamente, a relação jurídica subjacente à 

negativação tida por indevida, pois praticamente impossível a produção de 

prova negativa por parte dele, reversíveis os efeitos advindos da medida 

antecipatória, e, ainda, porque, do contrário, ele sentiria, durante todo o 

transcurso processual, as consequências deletérias inerentes aos 

registros negativos constantes nos órgãos de proteção ao crédito, que, 

como é cediço, atinge, em cheio, direitos personalíssimos tão caros. 

Inteligência do art. 273, I, do CPC, do art. 5º, V e X, da CF, do art. 186 do 

CC, e do art. 6º, VI, do CDC (...)” (AI 7248/2015, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no 

DJE 01/06/2015). Por sua vez, o perigo de dano é notório, uma vez que a 

negativação, por si só, acarreta prejuízos ao Requerente, consistente no 

abalo de crédito sofrido, restando comprovado, sem dúvida alguma, a 

urgência do pedido. Ademais, não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em qualquer tempo esta 

poderá ser revertida, desde que presentes os requisitos, bem como, não 

causará danos a empresa Requerida. Logo, pelas provas carreadas aos 

autos, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da tutela pretendida 

faz-se necessário, pois presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

reivindicada para determinar a exclusão do nome do Requerente dos 

órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, tão somente 

em relação ao débito em discussão. Em caso de descumprimento, fixo 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 10 

(dez) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, 

do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 03 de 

dezembro de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 04 da Central 

de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1028812-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE ARAUJO REIS (AUTOR(A))

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO VIEIRA 91909490130 (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 59 de 376



ANTONIO ORTUGNO RUSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO GARCIA GARCIA

 

Vistos etc. Adilson Araújo Reis ajuizou a presente Ação de Despejo c/c 

Ação de Imissão na Posse c/c Indenização por Danos Materiais e pedido 

de Antecipação de Tutela em face de Antônio Ortugno Russo e 

Alessandro Vieira – Tubarão Auto Center, todos já qualificados nos autos. 

O requerente pretender ser imitido na posse do imóvel matriculado sob o n. 

19.587, junto ao Cartório 7º Ofício desta Comarca, sob o argumento de 

que está sendo impedido de fruir e gozar livremente do bem adquirido em 

leilão público. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o 

necessário. Decido. De início, em observância ao princípio da fungibilidade, 

recebo a presente ação tão somente como Ação de Imissão na Posse c/c 

Indenização por Danos Materiais, bem como, registro que o pedido de 

liminar será apreciado tão somente com base no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. A tutela de urgência, como no caso presente, poderá ser 

concedida, liminarmente, quando evidenciado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. A 

respeito da imissão na posse, ensina Orlando Gomes: "É a ação 

correspondente ao interdito romano adipiscendae possessionis. Sua 

natureza é controvertida. Negam-lhe caráter possessório, mas quem está 

impedido de exercer sobre a coisa o poder físico ou privado de utilizá-la, 

pela forma que lhe convenha, deve ter meio rápido de tomá-la, como, por 

exemplo, a pessoa que adquire um bem e dele não pode servir-se porque 

terceiro se recusa a entregá-lo. O adquirente já é, no entanto, possuidor 

por haver adquirido a posse mediante tradição ficta; nesse caso, o 

terceiro estará possuindo injustamente e, portanto, o fato de deter a coisa 

pode ser considerado esbulho, cabendo, assim, a ação de reintegração. 

Diz-se, ao contrário, que, ao promover os meios de se imitir na posse, o 

autor da ação usa remédio possessório, uma vez que, para a aquisição da 

posse, por modo derivado, não se faz necessária a entrega real e efetiva 

do bem. Posse já tem. O que quer imitir-se nela, tornando efetiva a 

transmissão. O Código de Processo não incluiu, entre as ações 

possessórias, a imissão de posse. Admite, porém, a imissão de posse, 

nos processos de execução, sob forma de mandado para entrega de 

coisa certa."(GOMES, Orlando. Direito Reais- Editora Forense - 21ª edição 

- p. 95) Dispõe o art. 1228 do Código Civil: Art. 1.228. O proprietário tem a 

faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do 

poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Vale destacar 

ainda que, para o deferimento do pedido de imissão na posse, o qual se 

ampara no direito de propriedade, necessário que o pretendente preencha 

os requisitos exigidos, ou seja, apresente o título de propriedade 

imobiliária, o qual somente se perfaz com o registro do título no competente 

Registro de Imóveis (art. 1.245 do Código Civil), aliado a comprovação do 

impedimento de exercício da posse devido à ocupação do possuidor não 

proprietário. No presente caso, em detida análise dos autos, observa-se 

que o Autor comprovou ser a proprietária, condição comprovada por meio 

do registro junto ao competente Cartório de Imóveis, conforme se verifica 

na matrícula de id n. 15097026 e 15097090, bem como que está sendo 

impedido de exercer a posse devido à ocupação de terceiros, conforme 

se vê da Notificação Extrajudicial de Id n. 15097131 e 15097154 e da 

Contra notificação por parte dos Requeridos (Id n. 15097139). Assim 

sendo, a propriedade apoiada na prova documental, a par dos prejuízos 

do Requerente, eis que privado da posse do imóvel adquirido conduz à 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo caso tenha de aguardar o provimento final. Nesse sentido, 

segue o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - TUTELA 

ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS VERSADOS NO ARTIGO 

273, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA 

E VENDA - PROVA DA PROPRIEDADE - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO 

MANTIDA. Estando presentes os requisitos que ensejam o deferimento da 

tutela antecipada na ação de emissão de posse, viável se torna a 

mantença da decisão do juízo de origem que a deferiu, pois encontra-se 

nos autos prova da propriedade consubstanciada em escritura pública de 

compra e venda de imóvel. (AI 45095/2009, DES. JURANDIR FLORÊNCIO 

DE CASTILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/10/2009, 

Publicado no DJE 09/12/2009). Diante do exposto, presentes os requisitos 

exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de 

urgência reivindicada para determinar a emissão do Requerente na posse 

do imóvel matriculado sob o n. 19.587, junto ao Cartório do 7º Ofício desta 

Comarca, localizado na Rua João Geraldo de Araújo Xavier, n. 11.809, 

Quadra 01, Lote 21, Bairro Cidade Alta, nesta Capital (atual endereço o 

imóvel). Por consequência, determino a expedição de mandado de 

intimação dos Requeridos para a desocupação voluntária do imóvel, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo forçado em caso de 

descumprimento. Com base no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 11 de dezembro de 2018, às 

08:00 horas, a ser realizada na sala 06 da Central de Conciliação deste 

Fórum. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência, fazendo consignar no mandado que a ausência 

injustificada, de qualquer das partes, é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as sanções 

previstas em lei (art. 334, §8º, CPC). Consigne-se que a parte requerente 

será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC), 

bem como ambas as partes deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Na audiência, se não houver 

acordo, iniciará o prazo para apresentação de contestação (art. 335 do 

CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014117-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

REGINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 12/12/2018, às 08:45 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009275-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS (ADVOGADO(A))

FRANCISCA EUFRASIA NOGUEIRA LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 12/12/2018, às 09:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009817-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 12/12/2018, às 09:15 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038176-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

PEDRO DIAS FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027410-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

GABRIEL SEBASTIAO MONTEIRO MACIEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 12/12/2018, às 09:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027931-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

HELIO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 12/12/2018, às 09:45 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015181-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

DORALICE GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 12/12/2018, às 10:15 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015186-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

DORALICE GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 12/12/2018, às 10:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007590-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 12/12/2018, às 10:45 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005254-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, 

TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONES CELESTINO BATISTA OAB - 107.009.431-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS (ADVOGADO(A))

LOURENCO SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO

 

Pje n.1005254-98.2018.8.11.0041(p) VISTOS, Não obstante as 

ponderáveis razões declinadas pela MM Juíza da 11ª Vara Cível 

reconhecendo a conexão do presente feito com o processo em trâmite 

neste juízo, n. 27397-79.2010.811.0041 (código n.456806), impende 

salientar que já houve prolação de sentença na data de 03/04/2017. 

Desse modo, não há se falar em reunião de processos, incidindo o 

enunciado da Súmula 235 do STJ, que preconiza: ”A conexão não 

determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 55, §1º do CPC, determino o retorno dos 

autos à 11ª Vara Cível. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030630-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY SILVA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 
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complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029891-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, requer 

nos autos a concessão do benefício da gratuidade. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, para cumprimento do que dispõe 

o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo que agende 

eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030668-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, requer 

nos autos a concessão do benefício da gratuidade. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, para cumprimento do que dispõe 

o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo que agende 

eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030016-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALECSSANDRO NUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 
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administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030258-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança, distribuída sem o devido 

recolhimento das custas processuais. Isto posto, não havendo pedido de 

gratuidade a ser analisado, intime-se a parte requerente, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de 

recolhimento das custas processuais com o respectivo comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos feitos que 

tramitam no PJE, encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, 

de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029781-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIL GALDINO DELGADO (AUTOR(A))

FELIPE DE MORAES GONCALVES MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO FEDERAL-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenizatória com matéria de competência da 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital-MT. Dessa forma, 

fundamentado no que dispõe o Provimento n.º 04/2008-CM, determino a 

imediata redistribuição do presente feito a uma das Varas Especializadas 

da Fazenda Pública da Capital-MT, com as homenagens deste Juízo. 

Intime-se a parte Requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030191-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CALDEIRA & AMORIM FERREIRA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS GIUSTI DE ANDRADE (RÉU)

CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança instruída com os documentos 

necessários e os requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Custas 

Recolhidas. Assim, fundamentado no que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio 

do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 
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representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030543-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALLAN AQUINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA MENDES DE OLIVEIRA PIRES (RÉU)

I F E CURSOS LTDA - ME (RÉU)

EVALDO PIRES (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Indenizatória por Danos Morais e materiais, onde a 

parte autora formula requerimento de gratuidade da Justiça, alegando falta 

de condições financeira para arcar com as despesas processuais, 

deixando, contudo, de anexar ao pedido o documento hábil de 

comprovação. No caso, o documento apresentado, não é hábil para 

comprovar a alegada hipossuficiência visto que se tratando o requerente 

de profissional autônomo, deverá anexar nos autos cópia da declaração 

de imposto de renda. Dessa forma, não estando a carência financeira 

demonstrada nos autos, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do 

CPC, intime-se a parte requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, trazendo para os autos o 

documento acima especificado, ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no 

que dispõe o artigo 290, do Novo Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030654-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTACIO CHAVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EVANILDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas 

Contratuais c/c Inversão de Penalidades Contratuais c/c cobrança de 

Multas e Juros Contratuais c/c Repetição de Indébito, que o pedido inicial 

não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa ser 

adequado. No caso, o pedido inicial deixa de informar a qualificação 

profissional da parte requerente, bem como, encontra-se 

desacompanhado do comprovante de renda para análise do pedido de 

gratuidade. Isto posto, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu 

patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, trazendo para 

os autos a qualificação profissional da requerente na forma estipulada 

pelo artigo 319, II do CPC, bem como, demonstrar que faz jus ao benefício 

da gratuidade, anexando ao feito o documento hábil de comprovação da 

alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030691-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SILVA COSTA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento, que o pedido 

inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa 

ser adequado. No caso, verifica-se que o pedido deixa de informar a 

qualificação profissional da parte requerente, bem como, encontra-se 

desacompanhado do comprovante de renda para análise do pedido de 

gratuidade. Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do 

CPC, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, trazendo para os autos a 

qualificação profissional da parte requerente na forma estipulada pelo 

artigo 319, II do CPC, bem como, para demonstrar que faz jus ao benefício 

da gratuidade, anexando no feito o documento hábil de comprovação da 

alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1030485-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DE MORAES CRUZ (AUTOR(A))

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento, que o pedido 

inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa 

ser adequado. No caso, o pedido deixa de informar a qualificação 

profissional da parte requerente, bem como, encontra-se 

desacompanhado do comprovante de renda para análise do pedido de 

gratuidade. Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 321 e 99, § 

2º do CPC, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, trazendo para os 

autos a qualificação profissional da parte requerente na forma estipulada 

pelo artigo 319, II do CPC, bem como, para demonstrar que faz jus ao 

benefício da gratuidade, anexando no feito o documento hábil de 

comprovação da alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, 

holerite ou última declaração de imposto de renda), ou ainda, para no 

mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008264-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

EUVALDO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 12/12/2018, às 11:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1004971-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. T. D. M. (ADVOGADO(A))

F. L. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. I. E. C. S. (RÉU)

M. P. P. C. G. I. S. L. (RÉU)

 

Intimação da parte Autora, para apresentar o Endereço completo das 

Requeridas, informando o CEP para envio da correspondência.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 209322 Nr: 19989-13.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RUY BOSSAY TOLEDO, LIA DE LARA 

PINTO TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ODELIO ALVES RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO FILHO - OAB:6174

 Certifico que, encaminho intimação do advogado Dr. Sival Pohl Moreira de 

Castilho Filho para, no prazo legal, proceder com a devolução dos autos 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1046010 Nr: 44361-74.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVINA DE PAULA DOS ANJOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 PROCESSO CÓDIGO Nº 1046010.

VISTOS,

CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

INTIME-SE a parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias corroborar aos 

autos o extrato do andamento do processo distribuído perante o 1º 

Juizado Especial Civel de Cuiabá/MT n.0057427-47.2015.811.0001, sob 

pena de acolhimento da preliminar de litispendência suscitada pela parte 

Requerida.

 No mesmo prazo, determino ainda que a parte Requerente manifeste 

sobre o contrato juntado pela Requerida as fls. 67/69, sob pena de 

preclusão.

Após, voltem os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de setembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1034385 Nr: 38821-45.2015.811.0041

 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: NARCIZA DE FARIA

 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-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por 

NARCIZA DE FARIA em desfavor de CLARO S/A.CONDENO a parte Autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, ficando 

suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 14 de 

setembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 932495 Nr: 50663-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADOLFO FRAY, ARMANDO FRAY, ASTRID 

FREY FRENZEL, ERICA ELIANE FRAY LUNA, IVONE BRAUN, SELMA 

FRAY, APARECIDO BOBBO, ARMINDO FERCHO, DERCIDIO MANOEL DA 

SILVA, JOÃO STANISZEWSKI, JOSÉ MACIEL FERREIRA, LAURO PEDRO 

KONZEN, NILSON ROVARI, OTTO ICKERT, SEBASTIÃO BOBBO, SILVIO 

REZER, VERONICA ERHARTER RUTZEN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANCA ARAUJO - 

OAB:12621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Certifico que encaminho intimação dos exequentes para manifestarem 

nos autos acerca dos cálculos de fls. 354/396.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1001192-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH OLIVIA AFFI PEIXOTO (REQUERENTE)

ANTONIO OTAVIO PEIXOTO (REQUERENTE)

ANTONIO OTAVIO PEIXOTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO JOSE DA COSTA (INTERESSADO)

EDUARDO BARCAUI (INTERESSADO)

VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI (INTERESSADO)

ELISABETH MARY AFFI DA COSTA (INTERESSADO)

KARINA EVANGELISTA ALBUQUERQUE AFFI (INTERESSADO)

JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI (INTERESSADO)

Magistrado(s):

PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO

 

EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO PJE N. 1001192-49.2017.8.11.0041 (p) 

VISTOS, Analisando os autos verifico que tão somente as partes 

Requeridas apresentaram as avaliações mercadológicas dos imóveis, tal 

como determinado na decisão proferida no id.n.10734424. Outrossim, 

verifico ainda que as partes Requeridas manifestaram expressamente no 

petitório encartado no id.n.1087155 que pretendem adjudicar os imóveis e 

depositar em juízo a fração correspondente a 25% (vinte e cinco) por 

cento dos Requerentes. Por sua vez, os Requerentes manifestaram no 

id.n.11429773 que concordam com a avaliação apresentada pelos 

interessados Requeridos, totalizando a importância de R$ 542.281,25 

(quinhentos e quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Desta feita, nos termos do artigo 876 e seguintes do 

CPC, determino a intimação das partes REQUERIDAS para no prazo de 15 

(quinze) dias, EFETUAR O DEPÓSITO nos autos do valor correspondente à 

cota parte dos Requerentes. Fica desde já consignado que com relação 

às custas processuais serão igualmente partilhadas, tal como estipulado, 

aliás, no artigo 1.315, do Código Civil, segundo o qual, “o condômino é 

obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de 

conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver 

sujeita.” Com relação aos honorários de sucumbência, saliento que não 

prospera a pretensão dos Requerentes, pois os Requeridos não 

ofereceram resistência à pretensão de desfazer o condomínio, não 

havendo que se falar em sucumbência. Nestes termos, aplica-se o 

disposto no artigo 88, do Código de Processo Civil, segundo o qual, “nos 

procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas 

pelo requerente, mas rateadas entre os interessados.” Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos para ulteriores deliberações. Intimem-se. 
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Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009852-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA DOS SANTOS PORTELA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO

 

PJe nº1009852-95.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, A cautelar de exibição de 

documentos não foi recepcionada pelo novo Código de Processo Civil, ou 

seja, não foi mantida como procedimento cautelar típico, restando inserida 

no capítulo das provas em geral (Capítulo XII), passando a ser tratada 

unicamente como meio de prova de caráter incidental (fase instrutória), 

nos termos dos artigos 396 e 404 do CPC. Assim, nos casos em que a 

exibição pretendida tenha escopo probatório, poderá ser deduzida nos 

próprios autos da ação de conhecimento que se pretenda ajuizar, não 

podendo perder de vista que para o deferimento do pedido DE EXIBIÇÃO 

na modalidade INCIDENTAL, exige-se o preenchimento dos requisitos 

previstos no artigo 397 do CPC. De outro lado, havendo urgência ou no 

caso de que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento da ação, o demandante também poderá formular o pedido de 

exibição antes do processo, utilizando-se, para tanto, do procedimento da 

“produção antecipada de provas”, regulado nos artigos 381 ao 383 do 

CPC, com a citação dos que tiverem de exibir o documento ou a coisa. Pelo 

regime do CPC/2015, as medidas cautelares antecedentes apenas podem 

ser motivadas pela urgência da tutela pretendida, o que se consubstancia 

no “perigo de dano” ou no “risco ao resultado útil do processo” (art. 305, 

CPC). No caso em tela, o pedido cautelar de exibição possui natureza 

manifestamente satisfativa, na medida em que não obriga a parte 

Requerente à formulação do pedido principal, de modo que poderia, em 

tese, manter-se inerte quanto à pretensão vinculada ao documento 

exibido, sem que isso implicasse a incidência do art. 309, “caput”, do CPC 

(revogação da tutela obtida). Ademais, no caso dos autos, não há perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo que possa motivar a cisão 

de pedidos, na forma originariamente prevista nos termos dos artigos 396 

e 404 do CPC. ANTE O EXPOSTO, concedo à parte Autora, prazo de 15 

dias, para aditar a inicial, a fim de readequar o procedimento proposto, 

observando os requisitos insculpidos no artigo 319 do CPC, sob pena de 

indeferimento da exordial (artigo 330 do CPC). Considerando que a atual 

sistemática concebida no PJE reforça a necessidade de atuação conjunta 

dos usuários internos (juízes e servidores) e externos (partes, 

advogados, etc...), bem ainda, diante dos inúmeros percalços enfrentados 

na análise dos autos eletrônicos nos casos de emenda da petição inicial, a 

fim de evitar trabalho desnecessário para todos os usuários (analisar as 

duas petições - a inicial e a emenda) e otimizar o fluxo normal do 

processo, DETERMINO à parte Autora que apresente NOVA PETIÇAO 

inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO 

INICIAL”. Ressalvo que com a apresentação da NOVA petição inicial, o ID 

correspondente a juntada da peça a ser substituída deverá ser riscado e 

seu conteúdo não estará mais disponível para visualização/consulta. Nos 

termos da Resolução nº03/2018/TJ-MT/TP que Regulamenta o Processo 

Judicial Eletronico – PJE no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário 

de Mato Grosso, determina que: Art. 32. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

"Descrição" e "Tipo de Documento", exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. (...) § 4º não sanada a anomalia, o 

Magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento, e em se 

tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do 

artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos 

documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício 

do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados. Por fim, 

com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas. Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos para análise de decisão com pedido de urgência ou extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000704-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MAIKON SANTOS MIRANDA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ

 

Processo n°. 1000704-60.2018.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15306921/15306933 manifestou concordância aos valores depositados 

pela parte Requerida ID. 14974642/14974686 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados no ID. 14974686 em favor 

da parte Requerente, a serem creditados na conta indicada no ID. 

15306933. 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: 1014922-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ

 

Processo n°. 1014922-30.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15238819/15238823 manifestou concordância aos valores depositados 

pela parte Requerida ID. 14948755/14948790 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados no ID. 14948790 em favor 

da parte Requerente, a serem creditados na conta indicada no ID. 

15238823. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018398-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA CURVO DE CAMPOS (EXEQUENTE)

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDUARDA OLIVEIRA AMORIM (EXECUTADO)

JOAO SOICHIRO MAKISHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ

 

Processo nº. 1018398-42.2018.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 

15107210/15107323 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC. 

As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. Renunciado o prazo 
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recursal, arquivem-se os autos, observando as providências de praxe. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1032117-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO EDIFICIO GARAGEM ABDALLA MANSUR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBERALDO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

JISSO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ

 

Processo nº. 1032117-28.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 

13391842/13391863 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC. 

As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. Renunciado o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, observando as providências de praxe. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025397-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

FAGNER ARAUJO MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1025397-45.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, FAGNER ARAUJO MACHADO 

DOS SANTOS, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 16/06/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“politrauma e fratura do pé”. Por tais motivos requer a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, no montante de R$ 

13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Boletim de ocorrência corroborado no id. 9482409. A Requerida 

apresentou contestação id. 10674349, arguindo em preliminar inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, e a ausência do laudo do IML documento 

imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido ante a ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do 

seguro DPVAT, alegando o não pagamento do prêmio, discorreu pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 10946562. 

Impugnação à contestação corroborada id. 11435540. A parte Requerente 

(id. 11435597), informa que não foi possível a manifestação do laudo 

pericial realizado, por faltar uma parte, impossibilitando assim a 

manifestação. Por sua vez, a parte Requerida (id. 11613254), manifestou 

sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado em consideração o grau 

da lesão determinado na perícia médica (75%) e o percentual estipulado 

na tabela da Lei (50%). Os autos vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e 

DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. DA PRELIMINAR 

- AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - DESCUMPRIMENTO AO ART. 5°,§5° DA 

LEI 6.194/74. No tocante a aventada obrigatoriedade na apresentação de 

laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da indenização do 

seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto não constam 

no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: 

Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. 

Desta feita, não há razão para o acolhimento da preliminar 

supramencionada. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência (id. 9482409), Relatório Médico (id. 9482407, 9482408), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 10946562, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Importante se diga que o não pagamento do prêmio do seguro 

do veículo envolvido, assim como o fato de não ter sido identificado o 

veículo por ocasião do acidente, não obsta o recebimento da indenização, 

tampouco que a cobrança de qualquer seguradora, nos termos da Sumula 

257 do Superior Tribunal de Justiça, assim enunciada: A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 
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por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização. Outrossim, eventual ausência da 

juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data 

posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei 

nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 10946562), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 5.062,50 (cinco mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora 

sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o 

recebimento da integralidade do valor do seguro independentemente do 

grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da data que tomou conhecimento do 

acidente e correção monetária sobre o montante a partir da entrada em 

vigor da medida provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a condenação 

determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez 

permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, tudo 

conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na 

hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os honorários 

advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos 

interesses das partes que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, 

ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. 

Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das 

partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o 

autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o 

réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, 

não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca 

autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição 

proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados 

deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, 

isto é, de forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª 

ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior 

àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, e, 

consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 
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a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente FAGNER ARAUJO MACHADO 

DOS SANTOS, a quantia de R$ 5.062,50 (cinco mil sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 16/06/2017 (Súmula 

580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 

60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em 

virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025720-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOSE DIAS VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1025720-50.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, JOSÉ DIAS VIEIRA, devidamente 

qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

24/06/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma e fratura do tornozelo”. Por tais 

motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório, no montante de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), 

referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de 

trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id. 

9523850. A Requerida apresentou contestação id. 10638342, arguindo em 

preliminar inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

no polo passivo da demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de 

agir, por entender necessária a realização de pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação, e a ausência do laudo do IML 

documento imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido, ante a necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 10836111. Impugnação à contestação corroborada 

id. 11493542. A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação 

ao laudo pericial (id. 11493617) alegando que a servidora responsável, 

não scaneou de forma correta os documentos de forma que não esta nos 

autos a parte da perícia que apresenta a quantificação da lesão. A parte 

Requerida (id. 11611479), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve 

ser levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia 

médica (25%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (70%). Os autos 

vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - DESCUMPRIMENTO AO 

ART. 5°,§5° DA LEI 6.194/74. No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência (id. 9523850), Relatório Médico (id. 

9523849), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

10836111, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 
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fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 10836111), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão leve, com perda de 25% (vinte e cinco por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas 

residências das vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo 

despiciendo maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de 

provas concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo 

grafar que o documento juntado como forma de comprovação dessa 

prática é o mesmo que está sendo juntado em todos os processos 

patrocinados pelo r. causídico e sequer está preenchido nome do seu 

cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples 

“entrevista” que por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, 

podendo inclusive servir de base para minimizar as propaladas fraudes 

que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando o erário público. Com 

relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em 

parcela ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento da integralidade do 

valor do seguro independentemente do grau das lesões oriundas de 

acidente automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) 

a partir da data que tomou conhecimento do acidente e correção monetária 

com índice INPC sobre o montante a partir da entrada em vigor da medida 

provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a condenação determinou o 

pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a 

aplicação dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento 

Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência 

recíproca, custas processuais e os honorários advocatícios devem ser 

estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes 

que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há 

sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o 

processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, 

sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando 

a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a 

sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição 

de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As 

despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser 

rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de 

forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São 

Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto 

da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz 

à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 
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protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente JOSÉ DIAS VIEIRA, a quantia de 

R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 24/06/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021373-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CAIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1021383-71.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, CAIO ALVES DOS SANTOS, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

28/05/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma e fratura do pé com amputação 

do quinto dedo do pé ”. Por tais motivos requer a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, no montante de R$ 

13.500,00, (Treze mil e quinhentos reais), referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Boletim de ocorrência corroborado no id. 8797077. A Requerida 

apresentou contestação id. 9720858, arguindo em preliminar pela inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo 

da demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a conduta ilícita do autor por dirigir alcoolizado, a ausência de 

requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, alegando o 

não pagamento do prêmio.Discorreu, ainda, pela necessidade de produção 

de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da 

Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 10856586. Impugnação à contestação corroborada 

id. 11493412. A parte Requerente, apresentou manifestação ao laudo 

pericial (id. 11493495) tecendo acerca do prosseguimento do feito, 

julgando a presente demanda. A parte Requerida por sua vez 

(id.11612994), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado 

em consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (100%) e 

o percentual estipulado na tabela da Lei (10%). Os autos vieram 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. DA PERDA DO DIREITO À 

INDENIZAÇÃO POR SUPOSTA CONDUTA ILÍCITA – MOTORISTA 

EMBRIAGADO No mérito, apontou que no momento do acidente o autor 

estava embriagado, agravando intencionalmente o risco, o que leva à 

perda do direito à indenização securitária, todavia, importa frisar mais uma 

vez que em se tratando do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento da 

indenização será efetuado mediante a simples prova do acidente e do 

dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa, 

consoante preceitua o artigo 5º da Lei nº 6.194/94. Assim sendo, não há 

de se cogitar que a circunstância de encontra-se a parte Autora 

embriagada, por si só, conduza à perda do direito à indenização 

securitária, hipótese sequer regulada pela lei que rege a espécie 

securitária. Portanto, rejeito a prejudicial de mérito. O Seguro Obrigatório 

de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência (id. 8797077), Relatório Médico (id.8797057), sobrevindo no 

decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 10856586, concluindo de 

maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente 

de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Importante se diga que o não pagamento do prêmio do seguro do veículo 

envolvido, assim como o fato de não ter sido identificado o veículo por 

ocasião do acidente, não obsta o recebimento da indenização, tampouco 

que a cobrança de qualquer seguradora, nos termos da Sumula 257 do 

Superior Tribunal de Justiça, assim enunciada: 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. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 
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fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos 

dedos do pé, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

10% (dez por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial 

acostado aos autos (id. 10856586), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão total, com perda de 100% (cem por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 1.350,00 (mil trezentos e 

cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros 

de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público. Com relação ao ônus da sucumbência, a 

parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: 

postulou o recebimento da integralidade do valor do seguro 

independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da data que tomou conhecimento do acidente e correção monetária com 

índice INPC sobre o montante a partir da entrada em vigor da medida 

provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a condenação determinou o 

pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a 

aplicação dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento 

Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência 

recíproca, custas processuais e os honorários advocatícios devem ser 

estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes 

que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há 

sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o 

processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, 

sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando 

a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a 

sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição 

de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As 

despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser 

rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de 

forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São 

Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto 

da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz 

à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 
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protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente CAIO ALVES DOS SANTOS, a 

quantia de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais ), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 28/05/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032949-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

MELLINA CURY HADDAD (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ

 

Processo nº. 1032949-61.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 

13361584/13361605 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC. 

As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. Renunciado o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, observando as providências de praxe. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033216-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE DE SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1033216-33.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, PABLO HENRIQUE DE SOUZA 

GOMES, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 06/09/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “politrauma polifratura e 

fratura da face, fratura bilateral da mandíbula, fratura do ombro e da 

clavícula”. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório, no montante de R$ 13.500,00 (Treze mil 

e quinhentos reais), referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 10467038. A Requerida apresentou contestação id. 

11757275, arguindo em preliminar inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a inépcia da 

inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização 

de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, e a 

ausência do laudo do IML documento imprescindível para a demanda. No 

mérito, defendeu pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. sustentou também que 

o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada 

pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por 

cento) sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 

11506481. Impugnação à contestação corroborada id. 11821296. Os 

autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA 

AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - DESCUMPRIMENTO AO 

ART. 5°,§5° DA LEI 6.194/74. No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 
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para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência (id. 10467038), Relatório Médico (id. 

10466966, 10467083), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial 

Judicial id. 11506481, concluindo de maneira inequívoca pela existência do 

nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente 

que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de lesão da estrutura craniofacial e perda completa da mobilidade 

do ombro, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

100% (cem por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do teto que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente 

caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 11506481), dá conta 

de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão leve, craniofacial com perda de 25% 

(vinte e cinco por cento) e repercussão moderada, com perda de 50% 

(cinquenta por cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 5.062,50 (cinco 

mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora 

sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o 

recebimento da integralidade do valor do seguro independentemente do 

grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da data que tomou conhecimento do 

acidente e correção monetária com índice INPC sobre o montante a partir 

da entrada em vigor da medida provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a 

condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de 

invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, 

tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os 

honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 
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inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente PABLO HENRIQUE DE SOUZA 

GOMES, a quantia de R$ 5.062,50 (cinco mil, sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 06/09/2017 (Súmula 

580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 

60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em 

virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036661-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUSDAIARA PEREIRA LISBOA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1036661-59.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, LUSDAIARA PEREIRA LISBOA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

02/10/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma polifratura e fratura da perna”. 

Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório, no montante de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos 

reais), referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de 

trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id. 

10987635. A Requerida apresentou contestação id. 11974885, arguindo 

em preliminar inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda, a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, e a ausência do laudo 

do IML documento imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu 

pela improcedência ante o fato da não apresentação de laudo pericial, a 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 11895483. 

Impugnação à contestação corroborada id. 12600558. A parte Requerente 

por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 12600665) 

tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. 

A parte Requerida (id. 12774165), manifestou sobre o laudo, ressaltando 

que deve ser levado em consideração o grau da lesão determinado na 

perícia médica (50%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (25%). Os 

autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA 

AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - DESCUMPRIMENTO AO 

ART. 5°,§5° DA LEI 6.194/74. No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 
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forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência (id. 10987635), Relatório Médico (id. 

10987647), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

11895483, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade do tornozelo, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 11895483), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora 

sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o 

recebimento da integralidade do valor do seguro independentemente do 

grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da data que tomou conhecimento do 

acidente e correção monetária com índice INPC sobre o montante a partir 

da entrada em vigor da medida provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a 

condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de 

invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, 

tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os 

honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 
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declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente LUSDAIARA PEREIRA LISBOA, a 

quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 02/10/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031497-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WANDERLEY MOURA LINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1031497-16.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, WANDERLEY MOURA LINO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

12/08/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma polifratura e fratura do braço”. 

Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório, no montante de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos 

reais), referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de 

trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id. 

10226501. A Requerida apresentou contestação id. 10945802, arguindo 

em preliminar inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda, a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, e a ausência do laudo 

do IML documento imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu 

pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 11872202. 

Impugnação à contestação corroborada id. 12566717. A parte 

Requerente, apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 12566461) 

tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. 

A parte Requerida por sua vez (id.12793718), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (25%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (70%). Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. DA PRELIMINAR 

- AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - DESCUMPRIMENTO AO ART. 5°,§5° DA 

LEI 6.194/74. No tocante a aventada obrigatoriedade na apresentação de 

laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da indenização do 

seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto não constam 

no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: 

Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. 

Desta feita, não há razão para o acolhimento da preliminar 

supramencionada. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência (id. 10226501), Relatório Médico (id. 10226456), sobrevindo 
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no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 11872202, concluindo 

de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre 

acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 11872202), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão leve, com perda de 25% (vinte e cinco por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas 

residências das vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo 

despiciendo maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de 

provas concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo 

grafar que o documento juntado como forma de comprovação dessa 

prática é o mesmo que está sendo juntado em todos os processos 

patrocinados pelo r. causídico e sequer está preenchido nome do seu 

cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples 

“entrevista” que por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, 

podendo inclusive servir de base para minimizar as propaladas fraudes 

que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando o erário público. Com 

relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em 

parcela ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento da integralidade do 

valor do seguro independentemente do grau das lesões oriundas de 

acidente automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) 

a partir da data que tomou conhecimento do acidente e correção monetária 

com índice INPC sobre o montante a partir da entrada em vigor da medida 

provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a condenação determinou o 

pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a 

aplicação dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento 

Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência 

recíproca, custas processuais e os honorários advocatícios devem ser 

estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes 

que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há 

sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o 

processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, 

sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando 

a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a 

sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição 

de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As 

despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser 

rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de 

forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São 

Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto 

da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz 

à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 
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250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente WANDERLEY MOURA LINO, a 

quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 12/08/2017 (Súmula 

580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 

60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em 

virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031236-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DALMACIO COSTA SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1031236-51.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, DALMACIO COSTA SOUSA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

11/06/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “Politrauma, polifratura e fratura da perna, 

braço, queimaduras pelo corpo e TCE”. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, no 

montante de R$ 13.500,00, (Treze mil e quinhentos reais), referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id. 10195543, 10195590. 

A Requerida apresentou contestação id. 10765355, arguindo em preliminar 

pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia da inicial por falta 

de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação de laudo pericial, a 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 11870685. 

Impugnação à contestação corroborada id. 12575460 A parte Requerente 

por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 12575915) 

tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. 

A parte Requerida (id. 12705278), manifestou sobre o laudo, ressaltando 

que deve ser levado em consideração o grau da lesão determinado na 

perícia médica (75% e 50% e 25%) e o percentual estipulado na tabela da 

Lei (70% e 70% e 100%) Os autos vieram conclusos para sentença É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e 

DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Portanto, rejeito 

a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O 

Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro 

DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento 

da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência (id. 10195543, 10195590), Relatório Médico (id. 10195383, 

10195462, 10195654, 10195976), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 11870685, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 
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debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores, perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores e lesões de órgãos e 

estruturas torácicas, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 70% (setenta por cento), 70% (setenta por cento) e 100% 

(cem por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 11870685), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa ,em 

membro superior esquerdo, com perda de 75% (setenta e cinco por 

cento), de repercussão moderada em membro inferior direito, com perda 

de 50% (cinquenta por cento) e repercussão leve ,em estrutura torácica , 

com perda de 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 15.187,50 (quinze mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Desse modo, a indenização decorrente de seguro obrigatório é 

devida em seu teto máximo, qual seja R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. 

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a 

partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior 

Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 

580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório 

deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto 

“assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora 

sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o 

recebimento da integralidade do valor do seguro independentemente do 

grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da data que tomou conhecimento do 

acidente e correção monetária com índice INPC sobre o montante a partir 

da entrada em vigor da medida provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a 

condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de 

invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, 

tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os 

honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 80 de 376



artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente DALMACIO COSTA SOUSA, a 

quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 11/06/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018067-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. S. (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VALDERSON JESUS SANTOS (AUTOR(A))

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 26/10/2018 12:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018043-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

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 26/10/2018 11:45 , 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018696-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

NATTANY CONSUELO FERREIRA DE ARRUDA (AUTOR(A))

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 26/10/2018 09:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018671-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

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 26/10/2018 09:15, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021497-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

AURORA TSUGUIKO ZEMPO (AUTOR(A))

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 26/10/2018 09:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019101-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ODOLIR ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

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 26/10/2018 09:15 , 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019103-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERICA APARECIDA CORREIA BORGUETTI (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

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 26/10/2018 09:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1011272-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva (ADVOGADO(A))

EVANILDO AUGUSTO NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS (ADVOGADO(A))

CARLOS VINICIUS CANTIZANI MIRANDA (RÉU)

 

Intimo a parte exequente/autora para juntar nos autos a guia e o 

comprovante de pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019109-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH NASCIMENTO BEZERRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

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 26/10/2018 09:45, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.
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Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1030477-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

JOCELI KUHN (REQUERENTE)

WALDILSON ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030477-53.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

WALDILSON ARRUDA DOS SANTOS, JOCELI KUHN, DANILO GREGORY 

SOARES DA SILVA REQUERIDO: LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E 

COMERCIO LTDA, DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E 

FERRAMENTAS S/A, ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA W 

Vistos. Trata-se de Habilitação de Crédito requerida por Waldison Arruda 

dos Santos e Outros em desfavor de Lumen S/A Construtora e 

Incorporado e Outros. Compulsando os autos, verifica-se que, muito 

embora a petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo competente, a 

demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. 

Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a 1ª 

Vara Cível Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Setembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019148-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLINTA NUNES DE FREITAS ALVES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

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 26/10/2018 10:00 , 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019149-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUCIVANIA LUZ DA SILVA (AUTOR(A))

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 26/10/2018 10:15, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1030591-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZA COSTA PALMEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN HENRIQUE DOS PASSOS 00053838629 (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030591-89.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MILLS 

ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A RÉU: ALAN HENRIQUE 

DOS PASSOS 00053838629 W Vistos. Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte autora não atendeu ao disposto no art. 32 da Resolução 

TJ-MT/TP nº 03/2018, o qual atribui ao peticionante a responsabilidade pela 

classificação e organização dos documentos digitais, assim dispondo: 

“Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC.”. Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, com o fito de promover a classificação 

e organização dos documentos anexados, em conformidade com a 

supracitada resolução, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029531-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029531-18.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JULIO 

CESAR ROCHA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035125-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

WILTON SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035125-13.2017.8.11.0041 REQUERENTE: WILTON 

SOUZA DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no 

Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036916-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

TATIANE JANAINA MEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036916-17.2017.8.11.0041 REQUERENTE: TATIANE 

JANAINA MEIRA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no 

Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035126-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

VALDINEI COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035126-95.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VALDINEI 

COSTA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no 

Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002265-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA (ADVOGADO(A))

JEAN FREDERICO MELO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002265-22.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JEAN 

FREDERICO MELO DA SILVA RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO W Vistos. Ab initio, considerando que o 

valor da causa indicado na petição inicial é condizente com os pedidos 

postulados, REJEITO, desde já, a impugnação ao valor da causa. No mais, 

ante o disposto no art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, 

determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 14 

de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017983-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES (ADVOGADO(A))

BILINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETERSON PINATO DE ALMEIDA 21276453833 (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 26/11/2018 às 

10:30 , a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019167-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

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 26/10/2018 10:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037895-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HANNA YOUSSEF SABA (AUTOR(A))

ademar coelho da silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037895-76.2017.8.11.0041 AUTOR(A): HANNA 

YOUSSEF SABA RÉU: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA W Vistos. 

Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por Hanna 

Youssef Saba em face de Engeblobal Construções Ltda. Consoante se 

verifica na exordial, o imóvel não foi adquirido diretamente da parte 

requerida, mas de terceira pessoa, qual seja, a Srª Maria Amélia da Silva. 

Extrai-se dos autos, ainda, que o imóvel foi anteriormente vendido pela 

requerida a outra promitente compradora, a Srª Denilce Aparecida Pouso 

Gracioli Vilas Boas (Id. nº 11179453). Tal situação configura alienação 

sucessiva, o que denota a existência de litisconsórcio passivo necessário 

entre todos aqueles que participaram da cadeia de alienações e a parte 

requerida. Afinal, em se tratando de cumprimento de obrigação de fazer 

(outorgar escritura), o direito subjetivo da autora deve ser vertido contra 

todos que integram a cadeia (art. 114 do CPC), tendo em vista que, pela 

natureza da obrigação, o juiz deve decidir a lide de modo uniforme a todos 

os detentores de interesses jurídicos obrigacionais sobre a coisa. Esse é 

o entendimento jurisprudencial pátrio, a exemplo dos julgados a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO 

– FALHA INSANÁVEL – SENTENÇA ANULADA. Nos termos do parágrafo 

único, do art. 114, do CPC, não sendo observada a formação do 

litisconsórcio necessário, deverá o julgador determinar ao autor da ação 

que promova a inclusão dos demais litisconsortes na relação 

jurídico-processual.” (TJMT, Ap 127255/2017, DES. SEBASTIÃO 
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BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INÉPCIA DA PETIÇÃO 

INICIAL. FALTA DE CUMPRIMENTO, PELOS AUTORES, DE SUCESSIVAS 

DETERMINAÇÕES DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA 

REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DAS 

DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 1973 (LEI Nº 5.869/73). Necessidade, também, de 

formação de litisconsórcio passivo com todos os integrantes da cadeia de 

alienações do imóvel, incluídos os herdeiros daquela que figurou como 

cedente no contrato apresentado pelos autores. Extinção do processo, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 267, inciso I, Código de 

Processo Civil de 1973 (Lei nº 5.869/73). Manutenção da R. Sentença, 

com observação. Nega-se provimento ao recurso de apelação, com 

observação. (TJSP; APL 0004976-33.2011.8.26.0562; Ac. 9351604; 

Santos; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Christine Santini; 

Julg. 12/04/2016; DJESP 20/04/2016). Dessa forma, necessária a 

formação de litisconsórcio passivo com todos os integrantes da cadeia de 

alienações. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, com o fito de incluir no polo passivo as 

pessoas de Maria Amélia da Silva e Denilce Aparecida Pouso Gracioli Vilas 

Boas, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos 

do art. 321 do Código de Processo Civil. Atendida a determinação ou 

transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. Por fim, 

ante o documento apresentado no Id. nº 12726450, DEFIRO a gratuidade 

da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 

Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030457-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030457-62.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARCIO 

PEREIRA DE LIMA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

parte autora instruiu a inicial com requerimento administrativo que não 

atende as determinações legais. Com efeito, considerando que, por 

expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora 

possui prazo para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 

(trinta) dias, é certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado 

com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da 

demanda. Outrossim, tendo em vista que o prazo retrocitado tem como 

termo inicial a data da entrega de todos os documentos necessários, 

assim como que, também por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, 

Lei nº 6.194/74), a seguradora deve receber os documentos “mediante 

recibo, que os especificará”, entendo que o requerimento administrativo 

válido a caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que 

relacione todos os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por 

fim, que, no caso de recusa por parte da seguradora requerida em 

receber o requerimento com expressa especificação dos documentos 

entregues, ou na hipótese de haver necessidade da via judicial para o 

suprimento da ausência de algum documento, deverá a parte autora 

informar o Juízo, especificando claramente qual o documento a ser 

suprido, assim como esclarecendo o motivo da impossibilidade de 

apresentá-lo na esfera administrativa. No caso dos autos, a parte autora 

apresentou o documento constante no Id. nº 15335091, o qual, apesar de 

ser composto por 02 (duas) paginas, teve acostada nos autos apenas a 

primeira página, na qual não consta da data do protocolo. Ademais, o 

referido documento aponta a necessidade de complementação da 

documentação apresentada, conforme se verifica ao final, no item 

denominado de “Informação”, razão pela qual não atende os requisitos 

legais supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar 

a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019290-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA (AUTOR(A))

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 26/10/2018 10:45 , 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029848-79.2018.8.11.0041
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FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

HELIO APARECIDO DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

ADEMAR FABIANO DE OLIVEIRA NETO (AUTOR(A))

MANOEL BOMDESPACHO NEPONOCENO (AUTOR(A))

BENEDITA CELESTINO DA CRUZ (AUTOR(A))

LICINA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

DIRCE CELESTINA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARLENE ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

DANIEL SANTOS DA PAZ (AUTOR(A))

CLAUDIOMIRO ULIANO (AUTOR(A))

LENIRA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

MERCEDES DE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

CRISTINA XAVIER DA SILVA E SILVA (AUTOR(A))

MOACIR FAUSTINO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

GILDO SEBASTIAO DE LIMA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029848-79.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANDREY 

MOREIRA DOS SANTOS, ROSENIR LUSIA DE CAMPOS, ANTONIA 

CONCEICAO DE ALMEIDA, BENEDITA CELESTINO DA CRUZ, MANOEL 

BOMDESPACHO NEPONOCENO, ADEMAR FABIANO DE OLIVEIRA NETO, 

HELIO APARECIDO DA SILVA MORAES, MARLENE ALVES PEREIRA, 

DIRCE CELESTINA DE ALMEIDA, LICINA MARIA DA SILVA, MERCEDES DE 

SOUZA DA SILVA, LENIRA RODRIGUES DA SILVA, CLAUDIOMIRO 

ULIANO, DANIEL SANTOS DA PAZ, MOACIR FAUSTINO DA SILVA FILHO, 

CRISTINA XAVIER DA SILVA E SILVA, GILDO SEBASTIAO DE LIMA E 

SILVA RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 

BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS 

S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. M 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. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil 

assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, 

o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do 

mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na 

petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se justifica se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

sua concessão. Com efeito, embora exista presunção de veracidade da 

alegada hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, 

uma constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 
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aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC [1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois os autores, em 

que pese tenham se qualificado, deixaram de juntar aos autos documentos 

hábeis para comprovação da renda, situação que obsta, neste primeiro 

momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. 

Ademais disso, havendo pluralidade de autores e possibilidade de 

parcelamento em 06 vezes das custas processuais, não há como se 

presumir a impossibilidade de todos em arcar com pequena quantia 

mensal. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela 

necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios da 

justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, 

o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos 

relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz 

hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou 

demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício 

pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a 

concessão da gratuidade” [2]. Não basta, pois, a simples declaração de 

pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de 

recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das 

custas processuais. A declaração do estado de miserabilidade é de 

presunção relativa, e por isso precisa de prova confirmatória para que os 

benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz 

imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de 

oportunizar a parte autora trazer comprovação do preenchimento dos 

pressupostos necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, 

INTIME-SE as partes autoras para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos cópia das declarações de Imposto de Renda dos últimos dois 

exercícios e/ou de outros documentos que comprovem a sua alegada 

insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. Após, remetam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14 

de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA 

FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A 

finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos 

favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - 

Para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não 

está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS LUIZ DE OLIVEIRA MAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030212-51.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LUIZ 

ANDRE MESQUITA DE OLIVEIRA REQUERIDO: VINICIUS LUIZ DE OLIVEIRA 

MAIA M Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da 

presente como mandado. Em seguida, devolva-se a presente missiva ao r. 

Juízo deprecante, consignando as nossas homenagens. Comunique-se ao 

r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 14 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029470-26.2018.8.11.0041
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SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029470-26.2018.8.11.0041 AUTOR(A): PPER FRETES 

E TRANSPORTES LTDA RÉU: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA 

AUTOMOTIVA S/A V Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da 

taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Setembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030473-16.2018.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030473-16.2018.8.11.0041 REQUERENTE: GIOVANI 

ADRIANO DE ANDRADE LOPES REQUERIDO: JUARES MARQUES DA 

ROSA M Vistos. Ao que se extrai dos autos, a carta precatória 

protocolada neste Juízo não preenche os requisitos descritos no art. 260 

do Código de Processo Civil, vez que não veio acompanhada de 

documentos essenciais ao ato deprecado. Com efeito, a missiva não veio 

instruída com cópia da petição inicial (inciso II[1] do art. 260 do CPC) e 
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cópia do instrumento do mandato conferido ao advogado (inciso II[2] do 

art. 260 do CPC). Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que traga 

aos autos cópia da inicial e procuração outorgada ao seu patrono no 

prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 30 

(trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva sem o devido 

cumprimento (art. 393 da CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo 

Civil). Ademais, verifica-se dos autos da presente carta precatória que a 

parte interessada não recolheu o valor referente à diligencia da missiva 

neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 

(cinco) dias, efetue os pagamentos referente a diligência, o que deverá 

ser efetivado em quantidade correspondente ao total de endereços nos 

quais deverão ser executados os atos, sob pena de cancelamento da 

distribuição e devolução ao r. Juízo deprecante. Com o adimplemento da 

determinação judicial acima, cumpra-se na forma deprecada, servindo 

cópia da missiva como mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as 

nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Setembro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 260. São 

requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória: (...) II - o inteiro teor 

da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao 

advogado; (...) [2] Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória 

e rogatória: (...) II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado; (...)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030275-76.2018.8.11.0041 REQUERENTE: FMC 

QUIMICA DO BRASIL LTDA. REQUERIDO: MARISA CAMARGO PUPIN M 

Vistos. Verifica-se dos autos de carta precatória que a parte interessada 

não recolheu o valor referente à diligência, neste Juízo. Dessa forma, 

INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, efetue o 

pagamento referente diligência, o que deverá ser efetivado em quantidade 

correspondente ao total de endereços nos quais deverão ser executados 

os atos, sob pena de cancelamento da distribuição e devolução ao r. Juízo 

deprecante. Com o adimplemento da determinação judicial acima, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da missiva como 

mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as nossas homenagens. 

Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT, 14 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1030352-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE CASSAL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030352-85.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELISETE 

CASSAL DE OLIVEIRA V Vistos. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 15321695, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Dê-se vista ao 

Ministério Público para que se manifeste como custos juris, requerendo o 

que entender de direito, nos termos do art. 109 da Lei nº 6.018/73. Com a 

vinda aos autos da manifestação do Parquet, façam-me os autos 

conclusos. Às providências. Cuiabá, 14 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030472-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

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 1030472-31.2018.8.11.0041 AUTOR(A): WANDERLEY 

PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 15336687, que se trata de comprovante de envio de correspondência 

via correios. Porém, o referido comprovante não demonstra quais foram 

os documentos remetidos, posto que impossível a identificação de todos 

os documentos incluídos no interior do envelope da correspondência 

enviada. Ocorre que, entendo incabível o protocolo de requerimento 

administrativo por meio de correspondência postada via Correios, tendo 

em vista que tal procedimento não atende os requisitos previstos em Lei, 

que exige o protocolo dos documentos “mediante recibo, que os 

especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Destarte, tão somente o 

protocolo efetuado pessoalmente, mediante o comparecimento do 

beneficiário ou de seu procurador a um dos postos de atendimentos, é 

possível de gerar a emissão de recibo por parte da seguradora, com a 

especificação dos documentos entregues. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o 

fito de acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação 

(art. 320, CPC), qual seja, requerimento administrativo prévio e hábil a 

atender as determinações legais para a indenização do seguro obrigatório 

DPVAT, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 

de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029706-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DAMASIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INES SALETE KARNOSKI DALLA LIBERA (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS DALLA LIBERA (EXECUTADO)

ROSEMARY KRIEGER GIROTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029706-75.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: RODRIGO 

DAMASIO EXECUTADO: ROSEMARY KRIEGER GIROTTO, LUIZ CARLOS 

DALLA LIBERA, INES SALETE KARNOSKI DALLA LIBERA M 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. É certo que o art. 98 do 

Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com 

insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do 

art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode 

ser formulado na petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se 

justifica se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 
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pressupostos legais para sua concessão. Com efeito, embora exista 

presunção de veracidade da alegada hipossuficiência financeira, 

impõe-se, na análise da concessão, uma constatação preliminar 

minimamente plausível acerca de tal indício aparente que a Lei confere à 

parte que assim se declara, sob pena de desvirtuar-se a finalidade 

precípua da norma, cuja mens legis é a concessão da gratuidade de 

justiça àquelas pessoas realmente desprovidas de recursos – pela própria 

carência e pobreza, ou que não possam prestá-los imediatamente em sua 

integralidade, sob o risco de comprometer sua subsistência e de sua 

família, o que, enquadrando-se nesta última hipótese, abre-se a 

possibilidade de parcelamento, conforme autoriza o § 6º do art. 98, do CPC 

[1]. Nesse sentido, vide decisão do TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO 

CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar 

aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, 

necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e 

pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte 

e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de 

pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É 

assegurado o parcelamento das custas processuais que o beneficiário 

tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, justamente, 

situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente os 

requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, 

necessita de facilidades para o recolhimento das custas e despesas 

processuais (AI 148945/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 

15/09/2017)”. No caso dos autos, os elementos iniciais contidos não são 

suficientes para amparar a presunção da alegada necessidade da 

assistência, pois o autor, em que pese tenha se qualificado como 

administrador, deixou de juntar aos autos documentos hábeis para 

comprovação da renda, situação que obsta neste primeiro momento, o 

acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da gratuidade” 

[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que a parte 

faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim de 

comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia 

das declarações de Imposto de Renda dos últimos dois exercícios e/ou de 

outros documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Após, 

remetam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Setembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030210-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS SANTANA DUARTE (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

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 1030210-81.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ASSIS 

SANTANA DUARTE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 15308425, que se trata de comprovante de envio de correspondência 

via correios. Porém, o referido comprovante não demonstra quais foram 

os documentos remetidos, posto que impossível a identificação de todos 

os documentos incluídos no interior do envelope da correspondência 

enviada. Ocorre que, entendo incabível o protocolo de requerimento 

administrativo por meio de correspondência postada via Correios, tendo 

em vista que tal procedimento não atende os requisitos previstos em Lei, 

que exige o protocolo dos documentos “mediante recibo, que os 

especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Destarte, tão somente o 

protocolo efetuado pessoalmente, mediante o comparecimento do 

beneficiário ou de seu procurador a um dos postos de atendimentos, é 

possível de gerar a emissão de recibo por parte da seguradora, com a 

especificação dos documentos entregues. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o 

fito de acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação 

(art. 320, CPC), qual seja, requerimento administrativo prévio e hábil a 

atender as determinações legais para a indenização do seguro obrigatório 

DPVAT, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 

de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029722-29.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

LEYDIANE SILVA ALENCAR (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029722-29.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LEYDIANE 

SILVA ALENCAR REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 15247380, que se trata de comprovante de envio de correspondência 

via correios. Porém, o referido comprovante não demonstra quais foram 

os documentos remetidos, posto que impossível a identificação de todos 

os documentos incluídos no interior do envelope da correspondência 

enviada. Ocorre que, entendo incabível o protocolo de requerimento 

administrativo por meio de correspondência postada via Correios, tendo 

em vista que tal procedimento não atende os requisitos previstos em Lei, 

que exige o protocolo dos documentos “mediante recibo, que os 

especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Destarte, tão somente o 

protocolo efetuado pessoalmente, mediante o comparecimento do 

beneficiário ou de seu procurador a um dos postos de atendimentos, é 

possível de gerar a emissão de recibo por parte da seguradora, com a 

especificação dos documentos entregues. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o 

fito de acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação 

(art. 320, CPC), qual seja, requerimento administrativo prévio e hábil a 

atender as determinações legais para a indenização do seguro obrigatório 

DPVAT, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 

de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029713-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

NIVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029713-67.2018.8.11.0041 REQUERENTE: NIVALDO 

DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 15245855, que se trata de comprovante de envio de correspondência 

via correios. Porém, o referido comprovante não demonstra quais foram 

os documentos remetidos, posto que impossível a identificação de todos 

os documentos incluídos no interior do envelope da correspondência 

enviada. Ocorre que, entendo incabível o protocolo de requerimento 

administrativo por meio de correspondência postada via Correios, tendo 

em vista que tal procedimento não atende os requisitos previstos em Lei, 

que exige o protocolo dos documentos “mediante recibo, que os 

especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Destarte, tão somente o 

protocolo efetuado pessoalmente, mediante o comparecimento do 

beneficiário ou de seu procurador a um dos postos de atendimentos, é 

possível de gerar a emissão de recibo por parte da seguradora, com a 

especificação dos documentos entregues. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o 

fito de acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação 

(art. 320, CPC), qual seja, requerimento administrativo prévio e hábil a 

atender as determinações legais para a indenização do seguro obrigatório 

DPVAT, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 

de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030004-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

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 1030004-67.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUIZ CARLOS 

PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 
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lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 15276668). 

Por fim, anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido mais de uma 

dezena de demandas em que a sustentação de recusa no recebimento 

estava amparada na referida ata notarial, diante do considerável 

transcurso de tempo desde a sua lavratura, é muito provável que possa 

ter ocorrido mudança de conduta por parte da seguradora requerida, de 

forma que reputo incapaz de, no momento atual, receber a demanda com 

embasamento apenas no referido documento. Ante o exposto, entendo 

que não é cabível, com base tão somente nos documentos apresentados, 

concluir que houve recusa por parte da seguradora ré, muito menos que 

tal recusa teria sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência 

de prova da alegada recusa no recebimento do requerimento 

administrativo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de 

que houve tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de qual 

foi o motivo da recusa no seu recebimento por parte da seguradora 

requerida, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 

de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 14.09.2018, às 17:19.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030226-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BENEDITA ARAUJO (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

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 1030226-35.2018.8.11.0041 AUTOR(A): IRENE 

BENEDITA ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 15310365, que se trata de comprovante de envio de correspondência 

via correios. Porém, o referido comprovante não demonstra quais foram 

os documentos remetidos, posto que impossível a identificação de todos 

os documentos incluídos no interior do envelope da correspondência 

enviada. Ocorre que, entendo incabível o protocolo de requerimento 

administrativo por meio de correspondência postada via Correios, tendo 

em vista que tal procedimento não atende os requisitos previstos em Lei, 

que exige o protocolo dos documentos “mediante recibo, que os 

especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Destarte, tão somente o 

protocolo efetuado pessoalmente, mediante o comparecimento do 

beneficiário ou de seu procurador a um dos postos de atendimentos, é 

possível de gerar a emissão de recibo por parte da seguradora, com a 

especificação dos documentos entregues. Ademais, na hipótese em 

análise, a própria parte autora juntou documento de resposta emitido pela 

seguradora requerida, o qual informa que há necessidade de 

complementação da documentação enviada, (Id. nº 15310367). Assim 

sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, requerimento administrativo 

prévio e hábil a atender as determinações legais para a indenização do 

seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem julgamento 

de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030232-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

GLEYCE DA SILVA TRINDADE (AUTOR(A))

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 1030232-42.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GLEYCE DA 

SILVA TRINDADE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 15310693, que se trata de comprovante de envio de correspondência 

via correios. Porém, o referido comprovante não demonstra quais foram 

os documentos remetidos, posto que impossível a identificação de todos 

os documentos incluídos no interior do envelope da correspondência 

enviada. Ocorre que, entendo incabível o protocolo de requerimento 

administrativo por meio de correspondência postada via Correios, tendo 

em vista que tal procedimento não atende os requisitos previstos em Lei, 

que exige o protocolo dos documentos “mediante recibo, que os 

especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Destarte, tão somente o 

protocolo efetuado pessoalmente, mediante o comparecimento do 

beneficiário ou de seu procurador a um dos postos de atendimentos, é 

possível de gerar a emissão de recibo por parte da seguradora, com a 

especificação dos documentos entregues. Ademais, na hipótese em 

análise, a própria parte autora juntou documento de resposta emitido pela 

seguradora requerida, o qual informa que há necessidade de 

complementação da documentação enviada, (Id. nº 15310694). Assim 

sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, requerimento administrativo 

prévio e hábil a atender as determinações legais para a indenização do 

seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem julgamento 

de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029715-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIENE APARECIDA DE CAMPOS (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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 1029715-37.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIENE 

APARECIDA DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 15245852, que se trata de aviso de sinistro. Porém, o referido 

documento informa que há necessidade de complementação da 

documentação enviada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029850-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA BOTELHO (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

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 1029850-49.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANDERSON 

DA SILVA BOTELHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 15268245, que se trata de aviso de sinistro. Porém, o referido 

documento informa que há necessidade de complementação da 

documentação enviada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030308-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

LOURENCO FERREIRA GOMES (AUTOR(A))

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 1030308-66.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LOURENCO 

FERREIRA GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 15317664, que se trata de aviso de sinistro. Porém, o referido 

comprovante demonstra que houve resposta emitida pela seguradora 

requerida, o qual informa que há necessidade de complementação da 

documentação enviada. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para 

emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos 

autos documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual 

seja, requerimento administrativo prévio e hábil a atender as 

determinações legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, 

sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Setembro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029812-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LUIZ BASQUERA (REQUERIDO)

ANGELA ALVES DA SILVA BASQUERA (REQUERIDO)

LAFFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029812-37.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 
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DO BRASIL S.A REQUERIDO: LAFFER INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA - EPP, ANGELA ALVES DA SILVA BASQUERA, 

RONALDO LUIZ BASQUERA M Vistos. Compulsando os autos, verifica-se 

que a presente missiva não restou adequadamente redistribuída. Assim 

sendo, diante da Resolução nº 11/2017/TP, que alterou a competência das 

Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e 

Várzea Grande, no que se refere ao processamento das cartas 

precatória, DETERMINO a REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO da presente 

missiva para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário desta 

Comarca, nos termos dos artigos 1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029610-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN (ADVOGADO(A))

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029610-60.2018.8.11.0041 AUTOR(A): HDI 

SEGUROS S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A V Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019448-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

KETILLYN APARECIDA SERRILHO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 26/10/2018 11:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019451-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS FARIAS DE CARVALHO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 26/10/2018 11:15, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019456-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO RODRIGUES DA GUIA CRUZ (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 26/10/2018 11:30 , 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019513-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

ANA PAULA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 26/10/2018 11:45 , 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028261-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUCIANO LOPES RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. V. B. S. MACEDO & CIA LTDA - ME (RÉU)

VIVO S.A. (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 11/12/2018 às 

12:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019550-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CAROLINA PINHEIRO COSTA (AUTOR(A))

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 26/10/2018 12:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019657-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ED CARLOS DE ARRUDA (AUTOR(A))

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 26/10/2018 09:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029935-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BRAUN MONTRESOR (AUTOR(A))

RENATO SEICHI TOMIYOSHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 11/12/2018 às 

11:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026541-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID SANTOS BORGES (AUTOR(A))

PAULO SERGIO BARBOSA ROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 11/12/2018 às 
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09:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019792-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CLEONICE CABRAL DA SILVA (AUTOR(A))

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 26/10/2018 09:15, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019808-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

YARA QUEIROZ DE ARRUDA (AUTOR(A))

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 26/10/2018 09:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019856-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ROBSON JOSE DA ROCHA (AUTOR(A))

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 26/10/2018 09:45, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020064-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

EDINALDO MACEDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

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 26/10/2018 10:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020337-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

HELENO REGINALDO DA SILVA (AUTOR(A))

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 26/10/2018 10:15, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000776-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

JESSICA SIQUEIRA ALVES (AUTOR(A))

J. H. S. M. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007796-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009577-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020393-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

ADRIANA TEGANHE BERNARDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 26/10/2018 10:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020406-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

EDICARLOS ALESSANDRO VIEIRA COIMBRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 26/10/2018 10:45, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033854-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINY CARIOCA AGUIAR PERSEGONA (ADVOGADO(A))

RUBENS MARTINS CUNHA MAGALHAES (AUTOR(A))

JULIANA SOARES ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZANETTI FRANCHISING LTDA - ME (RÉU)

FRANCISCO JOSE SEVERO BUENO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024166-80.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARLU MAGALHAES GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSANA (RÉU)

EDINEY DOMINGUES BARROS (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004280-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCELO TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 827926 Nr: 33785-90.2013.811.0041

 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: JEAN CLEBER LOPES SCARMAGNANI, VANESSA 

CRISTHINA MARCONI ZAGO RIBEIRO SCARMAGNANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MINORU OSSOTANI - 

OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104 A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B, João 

Carlos de Lima - OAB:142.452, LUDMILA BEATRIZ P. DE MIRANDA - 

OAB:MT 15012-A

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 427901-8/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807744 Nr: 14198-82.2013.811.0041

 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: CLAUDIO FERREIRA DA COSTA, SUELI FERNANDES 

VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL OURINHOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - 

OAB:5906/MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT, TENARESSA 

A.A. DELLA LÍBERA - OAB:7.031

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ALE ARFUX JUNIOR, para devolução dos autos 

nº 14198-82.2013.811.0041, Protocolo 807744, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030301-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESARIO RODRIGUES DE SALES (REQUERENTE)

KAMILA RENATA DE SOUSA ESCOLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030301-74.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CESARIO 

RODRIGUES DE SALES REQUERIDO: CONSÓRCIO NACIONAL 

VOLKSWAGEN LTDA W Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

e Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Sebastião Luiz dos 

Santos em desfavor de Safari Comércio de Veículos Ltda. Compulsando 

os autos, verifico que a demanda tem por objeto contrato de consórcio 

firmado com a instituição requerida. Ocorre que a competência para 

processar e julgar demandas que envolvem matéria referente a contratos 

de consórcio é da Vara Especializada de Direito Bancário, conforme 

dispõe o art. 1º, I, § 1º, do Provimento nº 004/2008, do Conselho da 

Magistratura. Destarte, a matéria discutida nos autos é eminentemente 

bancária. À propósito, colaciono o seguinte julgado, in verbis : “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

DISCUSSÃO ACERCA DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A 

CONTRATO DE CONSÓRCIO – ART. 6º DA LEI 11.795/10/2008 – 

INSTITUIÇÃO SUBORDINADA A FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO 

BRASIL – ARTIGO 1º, INCIDO I, §1º, DO PROVIMENTO DE Nº 004/2008/CM 

– MATÉRIA DE NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA DA VARA DE 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Está expressamente 

definido no artigo 1º, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM, que o 

processamento e julgamento das ações que versam sobre contratos de 

consórcio e de seguros competem às Varas Especializadas de Direito 

Bancário. O sistema de consórcio é regulado pela Lei 11.795 de 8 de 

outubro de 2008, que consoante o art. 6º, a normatização, coordenação, 

supervisão, fiscalização e controle das atividades do sistema de 

consórcios serão realizados pelo Banco Central do Brasil, estando de 

acordo com o artigo 1º, I, do Provimento nº 004/2008/CM.” (TJMT, CC 

1008668-67.2017.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2018, Publicado no 

DJE 07/05/2018). Assim sendo, considerando a matéria discutida nos 

autos, DECLINO da competência para processamento e julgamento desta 

demanda, o que faço com fulcro no art. 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos 

a uma das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Comarca. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005570-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005570-14.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS REQUERIDO: SAFARI COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. W Vistos. Trata-se de Ação de Exigir Contas ajuizada 

por Sebastião Luiz dos Santos em desfavor de Safari Comércio de 

Veículos Ltda. Não obstante o decisum de Id. nº 12175300, analisando 

novamente os autos, verifico que a demanda tem por objeto contrato de 

consórcio firmado com a instituição requerida. Ocorre que a competência 

para processar e julgar demandas que envolvem matéria referente a 

contratos de consórcio é da Vara Especializada de Direito Bancário, 

conforme dispõe o art. 1º, I, § 1º, do Provimento nº 004/2008, do Conselho 

da Magistratura. Destarte, a matéria discutida nos autos é eminentemente 

bancária. À propósito, colaciono o seguinte julgado, in verbis : “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

DISCUSSÃO ACERCA DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A 

CONTRATO DE CONSÓRCIO – ART. 6º DA LEI 11.795/10/2008 – 

INSTITUIÇÃO SUBORDINADA A FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO 

BRASIL – ARTIGO 1º, INCIDO I, §1º, DO PROVIMENTO DE Nº 004/2008/CM 

– MATÉRIA DE NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA DA VARA DE 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Está expressamente 

definido no artigo 1º, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM, que o 

processamento e julgamento das ações que versam sobre contratos de 

consórcio e de seguros competem às Varas Especializadas de Direito 

Bancário. O sistema de consórcio é regulado pela Lei 11.795 de 8 de 

outubro de 2008, que consoante o art. 6º, a normatização, coordenação, 
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supervisão, fiscalização e controle das atividades do sistema de 

consórcios serão realizados pelo Banco Central do Brasil, estando de 

acordo com o artigo 1º, I, do Provimento nº 004/2008/CM.” (TJMT, CC 

1008668-67.2017.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2018, Publicado no 

DJE 07/05/2018). Assim sendo, considerando a matéria discutida nos 

autos, DECLINO da competência para processamento e julgamento desta 

demanda, o que faço com fulcro no art. 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos 

a uma das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Comarca. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030339-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES (ADVOGADO(A))

MARILDA GOMES FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030339-86.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARILDA 

GOMES FERREIRA RÉU: INSS W Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária 

de Concessão de Auxílio Acidente decorrente de acidente do trabalho, 

com pedido de antecipação de tutela, movida em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS e distribuída para esta Oitava Vara Cível. 

É o relato do necessário. DECIDO. A competência para processar e julgar 

a ação de benefício previdenciário acidentário proposta em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social é de umas das Varas Especializadas 

da Fazenda Pública desta Comarca, nos termos do que prevê o artigo 8º, 

§ 1º, da Lei n. 8.620/1993. Com efeito, sendo o INSS uma autarquia 

federal, usufrui de prerrogativas e privilégios semelhantes aos 

assegurados à Fazenda Pública, sendo evidente a competência das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública, nas comarcas em que 

existentes, para o processamento e julgamento das causas em que é 

parte na Justiça Comum. À propósito, vide o julgado a seguir, in verbis: 

“APELAÇÃO – REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSS – 

AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º 

DA LEI N. 12.153/2009 – APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA. 

De acordo com o Enunciado n. 8 da Fazenda Pública (Aprovado no XXVIII 

FONAJE – BA – 24 a 26 de novembro de 2010) (Renumeração aprovada 

no XXXII FONAJE - RJ - 5 a 7 de dezembro de 2012), o INSS não pode ser 

parte no Juizado Especial da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, haja vista ausência de 

previsão expressa na Lei n. 12.153/2009. A ação previdenciária de 

revisão de benefício deve tramitar perante a Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Capital.” (TJMT, Ap 40474/2013, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 06/11/2014). 

Assim sendo, torna-se indene de dúvidas a competência absoluta das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública desta comarca para 

processamento e julgamento do presente caso, impondo-se o 

reconhecimento por este Juízo da sua incompetência. Nesse diapasão, 

estabelecida competência específica a determinados órgãos jurisdicionais 

em razão da pessoa, este Juízo afigura-se incompetente para o 

processamento e julgamento da ação de aposentadoria por invalidez 

decorrente de acidente de trabalho em que figura em seu polo passivo o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Por fim, anota-se que se trata 

de competência em razão da matéria e, portanto, absoluta, passível de 

declaração de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, DECLINO da competência para processamento e 

julgamento desta demanda, o que faço com fulcro no art. 64, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO 

dos presentes autos a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública 

desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030442-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVAN TUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - EPP (EXECUTADO)

THALITA VIVIANE MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

PAULO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030442-93.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EXECUTADO: SILVAN TUR 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - EPP, PAULO DA SILVA, THALITA 

VIVIANE MOREIRA DA SILVA W Vistos. Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial ajuizada por Sicoob Credisul - Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda em desfavor de Silvan Tur 

Transporte de Passageiros Ltda Epp e Outros. A partir da detida análise 

dos autos, verifica-se que a parte autora persegue o recebimento de 

crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário. Ocorre que a competência 

para processar e julgar demandas que envolvem matéria referente a 

financiamento é da Vara Especializada de Direito Bancário, conforme 

dispõe o art. 1º, inciso I, § 1º, do Provimento nº 004/2008, do Conselho da 

Magistratura, in verbis: “I - as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser 

denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em 

Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida.” (Original sem grifo). Portanto, se a presente ação busca o 

recebimento de valores com fundamento no inadimplemento do título acima 

referido, compete às Varas Especializadas em Direito Bancário processar 

e julgar o feito. Assim sendo, considerando a matéria discutida nos autos, 

DECLINO da competência para processamento e julgamento desta 

demanda, o que faço com fulcro no art. 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos 

a uma das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Comarca. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021875-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021875-10.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO BATISTA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Aportou aos autos petição do patrono da 

parte autora ( id. 12582744),  informando o óbi to do 

demandante,requerendo habilitação dos herdeiros e prosseguimento do 

feito ante a realização de perícia médica. Da análise dos autos, verifica-se 

que, inobstante tenha assegurado que as Sras Madalena Paes Gonçalves 

da Silva (CPF: 017.548.161-00) e Marta Paes Gonçalves De Oliveira 

Camargo (019.869.541-10) são filhas do de cujos, não foi juntado nenhum 

documento que comprove suas alegações. Assim sendo, determino a 
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intimação das Sras. Madalena Paes Gonçalves da Silva e Marta Paes 

Gonçalves De Oliveira Camargo, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente documento hábil a comprovar que são 

herdeiras do de cujus, qual seja o Sr. João Batista da Silva. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027766-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO TAVARES BARROS (ADVOGADO(A))

WILSON ANANIAS FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1027766-75.2018.8.11.0041 AUTOR(A): WILSON 

ANANIAS FILHO RÉU: AGUAS CUIABA S.A IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos intimando a parte requerente, para comparecer em audiência de 

conciliação designada para o dia 19/11/2018 às 08:30, que será realizada 

perante a CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE 

CUIABÁ. Cuiabá - MT, 17 de setembro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021254-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

ENI GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021254-13.2017.8.11.0041. AUTOR: ENI 

GONCALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que ENI GONÇALVES 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 10.02.2011, 

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 COISA JULGADA A parte 

requerida arguiu a existência de coisa julgada (art. 502, CPC), afirmando 

que a autora propôs duas ações idênticas, a presente, e outra distribuída 

no 5° Juizado Especial Cível desta Capital, sob o n. 

0020577-96.2012.811.0001, tendo a mesma causa de pedir e pedidos. 

Infere-se dos autos que a autora pretende o recebimento de indenização 

decorrente de seguro obrigatório (DPVAT), em razão de acidente de 

transito ocorrido em 10.02.2011, o qual lhe ocasionou invalidez 

permanente. Realmente, em análise aos documentos acostados com ID 

10533313 verifica-se que a demandante ajuizou ação de cobrança 

perante aquele Juízo, cujo pedido foi o recebimento de indenização do 

seguro obrigatório, em razão do acidente sofrido na mesma data relatada 

nestes autos. Observa-se ainda, que houve a improcedência do pedido, 

com a extinção do feito. Como se vê, denota-se a ocorrência da coisa 

julgada no tocante ao pedido de condenação de indenização de seguro 

DPVAT, pois já foram apreciados pelo Poder Judiciário. Conforme dispõe o 

art. 337, § 4º do CPC, “Há coisa julgada quando se repete ação que já foi 

decidida por decisão transitada em julgado”. Ainda, o § 2º do mesmo 

artigo, diz que “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. No tocante a coisa 

julgada material ainda dispõe o nosso Código de Processo Civil: “Art. 502. 

Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e 

indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. Na definição 

de Sérgio Porto, “a coisa julgada representa, efetivamente, a 

indiscutibilidade da nova situação jurídica declarada pela sentença e 

decorrente da inviabilidade recursal”. (in Coisa Julgada Civil[1]). Para a 

questão, porém, não ser discutida em razão da coisa julgada é necessário 

que haja a identidade de partes, pedido e causa de pedir entre a demanda 

já transitada em julgada e a outra ajuizada. No caso em tela, é clara a 

identidade entre as causas de pedir ou pedidos. Inexistem fatos novos 

aduzidos pela autora na presente demanda, considerando o ponto 

nevrálgico desta lide. Não obstante constar no polo passivo das ações 

diferentes companhias de seguros, a condição jurídica de ambas é a 

mesma, pois fazem parte do grupo de consórcio de seguradoras que 

operam o seguro obrigatório, considera-se então, que existe identidade no 

polo passivo de ambas as ações. A propósito: “EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

INVALIDEZ PERMANENTE - LITISPENDÊNCIA - OCORRÊNCIA - PRELIMINAR 

ACOLHIDA. Não obstante constar no pólo passivo das ações diferentes 

companhias de seguros, a condição jurídica de ambas é a mesma, pois 

fazem as vezes do grupo de consórcio de seguradoras que operam o 

seguro obrigatório, considera-se que existe identidade no pólo passivo de 

ambas as ações. Visando ambas as ações o mesmo efeito jurídico - 

sendo iguais a causa de pedir e o pedido (objeto) - está caracterizada a 

litispendência, ensejando a extinção do último processo ajuizado, sem 

resolução do mérito” (TJMT – RAC 121781/2009 – Rel. Dr. José M. 

Bianchini Fernandes – j. 29-06-2010). Portanto, há absoluta identidade 

entre as demandas (art. 337, §§ 1º a 4º, do CPC), restando, assim, 

configurada a coisa julgada material. Além disso, há absoluta identidade 

entre as demandas (art. 337, §§ 1º a 4º, do CPC), restando, assim, 

configurada a coisa julgada material. Cito precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. IDENTIDADE DE AÇÕES. COISA 

JULGADA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO, COM BASE NO ART. 

267, V DO CPC E CONDENOU A PARTE AUTORA POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70066608597, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 26/11/2015) Seguros. DPVAT. Processual 

civil. Coisa julgada verificada. Extinção do processo, nos termos do artigo 

267, V, c/c com artigo 301, §1º, do CPC. Manutenção da condenação das 

custas processuais e dos honorários advocatícios. À unanimidade, 

julgaram extinto o feito. (Apelação Cível Nº 70063821342, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, 

Julgado em 19/11/2015) APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. MATÉRIA 

JÁ DISCUTIDA NO ÂMBITO JUDICIAL. PREFACIAL DE COISA JULGADA 

MATERIAL ACOLHIDA. 1. Vislumbra-se a existência de coisa julgada 

quando as partes, a causa de pedir e o pedido são os mesmos de pleito 

anteriormente ajuizado. Inteligência do art. 301, §§ 2º e 3º do Código de 

Processo Civil. 2. No caso em exame cumpre destacar que, embora a 

demanda proposta na 2ª Vara Cível da Comarca de São Leopoldo tenha 

sido ajuizada apenas contra a Santander Seguros S/A, e a presente 

demanda interposta contra a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A e Santander Seguros S/A, ambas as rés fazem parte do pool 

de seguradoras integrantes do consórcio de operação do seguro 

obrigatório DPVAT, portanto, integram o mesmo pólo passivo da causa. 3. 

Por outro lado, da mesma forma que qualquer seguradora pertencente ao 

referido consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro obrigatório, mesmo que tenha ocorrido o pagamento parcial na 

via administrativa por seguradora diversa, o ajuizamento de ação contra 

uma das seguradoras impossibilita que as demais sejam acionadas em 

Juízo, uma vez que são consideradas em consórcio e, por via de 

conseqüência, solidariamente responsáveis pela indenização securitária 

em tela. 4. Assim, configurado o instituto jurídico da coisa julgada, na 

medida em que a causa de pedir é a mesma, pois se trata do mesmo 

acidente com veículo automotor, assim como o pedido para receber o 

seguro legal em tela, reconhecendo-se que também as partes são as 
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mesmas, devido ao consórcio de seguradoras para esta espécie de 

seguro legal, a conseqüência jurídica é a extinção do processo sem 

resolução de mérito, a teor do que estabelece o art. 267, inciso V, do CPC. 

Dado provimento ao apelo das demandadas. Prejudicado o exame do 

recurso da parte autora. (Apelação Cível Nº 70065530941, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 11/11/2015). Com estas considerações, reconheço coisa 

julgada, uma vez que a ação que tramitou no 5° Juizado Especial Cível 

desta Capital, já se encontra acobertada pela coisa julgada material, 

devendo este processo ser extinto sem resolução do mérito, pois como a 

lide já foi julgada por sentença firme, é vedado ao juízo julgá-la novamente. 

De acordo com o art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

o juiz não resolverá o mérito quando: V - reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (grifo nosso) A matéria 

referente à coisa julgada é de ordem pública e deve ser declarada até 

mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito. (CPC, artigos 

485, § 3º e 337, § 5º). Desse modo, caracterizada a coisa julgada, a 

extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. Ante 

ao exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, V, do CPC. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a requerente ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos reais), na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do 

CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária 

da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016578-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1016578-85.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RODRIGO 

BRANDÃO CORREA RÉU: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 17 de 

setembro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Político Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028347-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAS ESTEVANOVICK DE SOUZA BERTOLDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NETO SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028347-90.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JONATHAS ESTEVANOVICK DE SOUZA BERTOLDI REQUERIDO: JOSE 

NETO SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c 

Reintegração de Posse c/c Cobrança com Pedido de Antecipação de 

Tutela ajuizada por JONATHAS ESTEVANOVICK DE SOUZA BERTOLDI em 

desfavor de JOSÉ NETO SOUZA, devidamente qualificados nos autos. 

Narra o requerente que financiou o veículo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX – 

Placa KAK 6823, Renavam nº 00879842237, Chassi 9BD15802764812038, 

Ano/Mod 2006, cor branca, junto a empresa Aymoré Crédito, em 48 

(quarenta e oito) parcelas de R$ 382,05 (trezentos e oitenta e dois reais e 

cinco centavos) cada, com o início no mês de janeiro/2017. Informa que no 

dia 30 de novembro de 2017 firmou contrato verbal com o requerido, 

sendo o mencionado veículo objeto do contrato. Aduz que ficou 

estabelecido entre as partes que o réu efetuaria o pagamento do ágio do 

automóvel no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à vista, bem como 

assumiria as parcelas restantes do financiamento, e, com a quitação do 

financiamento seria transferida a propriedade do bem ao demandado. 

Elucida que após o pagamento do ágio no mês de Novembro/2017, o 

reclamado efetuou tão somente a quitação das duas parcelas 

subsequentes do financiamento, quais sejam dos meses de 

dezembro/2017 e janeiro/2018, deixando de adimplir o pagamento das 

parcelas referentes aos meses de fevereiro/2018 até a presente data. 

Sustenta que devido ao inadimplemento seu nome foi incluído no cadastro 

de inadimplentes pela Aymoré Financiamentos, explana que “correu” atrás 

do requerido, contudo o mesmo não “moveu qualquer passo” para a 

solução do problema, assim o requerente efetuou o pagamento das 

parcelas do financiamento referentes aos meses de fevereiro/2018 a 

agosto/2018. Expõe que em paralelo ao acima mencionado, o réu cometeu 

duas infrações de trânsito, sendo autuado em duas multas de R$ 130,16 

(cento e trinta reais e dezesseis centavos) cada, não tendo se 

manifestado interesse em quitar as mesmas ou realizar a transferência da 

pontuação para o seu nome. Pugna em sede de antecipação de tutela pela 

determinação de expedição de mandado de reintegração da posse, do 

veículo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX – Placa KAK 6823, Renavam nº 

00879842237, Chassi 9BD15802764812038, Ano/Mod 2006, cor branca, 

em seu favor, bem como ordem de busca e apreensão. Com a inicial juntou 

documentos. É o Relatório. Decido. Conforme consignado Ação de 

Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Cobrança com Pedido 

de Antecipação de Tutela ajuizada por JONATHAS ESTEVANOVICK DE 

SOUZA BERTOLDI em desfavor de JOSÉ NETO SOUZA. Sobre o instituto 

da tutela antecipada cumpre salientar que visa adiantar os efeitos da 

sentença, entregando a parte autora a própria pretensão deduzida em 

juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente satisfativo, 

já que por meio dela o autor não pretende simplesmente evitar os prejuízos 

da demora, mas, desde logo, obter a satisfação provisória do direito. 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 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 e 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 pelos fatos descritos na inicial e dos 

documentos que a instruíram, tais como, Certificado de Registro de 

Veículo, bem como o Extrato de Veículo (ID 15018965), dos quais se extrai 

comprovação de que o autor é proprietário do automóvel objeto da 

presente demanda e a situação do mesmo. Além de ter colacionado aos 

autos Consulta junto ao site da instituição financeira na qual o veículo foi 

alienado fiduciariamente (ID 15018977) onde se denota que o contrato de 

financiamento do veículo está em seu nome. Ainda no que tange ao fumus 

boni iuris foi juntado aos autos áudio do demandado no qual reconhece 

sua inadimplência, bem como, inicialmente caracteriza a relação jurídica 

existente entre as partes. Sobre a probabilidade do direito, o mestre 

Humberto Theodoro Júnior afirma que deve corresponder, não 

propriamente à probabilidade de existência do direito material, mas sim, à 

verificação efetiva de que, realmente, a parte dispõe do direito a ser 

tutelado. Quanto ao perigo de dano, este reside no fato de que o 

requerente já teve seu nome incluso no rol de inadimplentes em virtude 

dos débitos não quitados pelo requerido das parcelas do financiamento, e, 

que, além disto, ocorreram autuações de multas praticadas pelo réu, as 

quais estão em nome do autor em virtude do veiculo ser de sua 

propriedade. Acerca de casos análogos, eis o entendimento do TJ-MT: 

ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1010817-36.2017.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 
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RESCISÃO DE CONTRATO C/C BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE 

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE COMANIHÕES ENTRE PARTICULARES – DECISÃO 

QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A BUSCA E 

APREENSÃO DOS VEÍCULOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO 

ART. 300 DO CPC –DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

“Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, 

quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do 

expediente bancário” (Súmula nº 484 do STJ).Para concessão da tutela 

provisória de urgência, faz-se necessária a demonstração da 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.Demonstrados, em cognição sumária, o inadimplemento 

contratual por parte do devedor e o risco de depreciação do veículo dado 

em garantia, em contrato de compra e venda, mostra-se correta o 

deferimento da tutela provisória de urgência para apreensão do bem 

móvel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 09/02/2018). Ainda, 

acerca do tema colho a jurisprudência pátria: Apelação. Ação declaratória 

cumulada com busca e apreensão. Legitimidade ativa. Contrato verbal de 

compra e venda. Inadimplência do comprador. Aquele que celebra contrato 

de compra e venda de veículo alienado fiduciariamente ao banco, na 

qualidade de vendedor, tem legitimidade ativa para propor ação de 

rescisão contratual bem como ver o bem buscado e apreendido ante a 

inadimplência do comprador.(TJ-RO - APL: 00583505020098220010 RO 

0058350-50.2009.822.0010, Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho, 

1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial 

em 13/07/2015.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO. RENAJUD. 

PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. VEÍCULO E 

OBRIGAÇÕES EM NOME DA AUTORA. PROCURAÇÃO REVOGADA. 

POSSE PRECÁRIA DO RÉU. RECURSO IMPROVIDO.1. Breve Histórico. Na 

inicial a autora requereu a concessão de tutela de urgência para 

determinar a busca e apreensão de automóvel registrado em seu nome, e 

o bloqueio de sua circulação por meio de registro no RENAJUD/DETRAN. 

1.1. Alegou que o requerido não honrou com as parcelas do veículo, nem 

com o pagamento de IPVA, além de receber multas e não quitá-las. 1.2. 

Sustentou que o réu desapareceu, não respondeu as mensagens e nem 

as ligações.(....). Nos termos do art. 300 do CPC: ?A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo?.4. No 

caso dos autos, correta a decisão agravada que concedeu a tutela de 

urgência uma vez demonstrada a probabilidade do direito da autora e o 

perigo de dano. 4.1. O veículo está em nome da autora, assim como todas 

as obrigações decorrentes da propriedade do mesmo. 4.2. Também 

constam em nome da autora a cédula de crédito decorrente da alienação 

fiduciária, as respectivas prestações, a negativação do SERASA, IPVA e 

o seguro do veículo. 4.3. Resta incontroversa a posse do veículo com o 

requerido. 4.4. A revogação da procuração pela autora demonstra a 

condição precária da utilização do veículo pelo requerido.5. Ausência de 

plausibilidade nas alegações do agravante para a suspensão da tutela de 

urgência. 5.1. Plausibilidade do direito e perigo de dano comprovados em 

favor da agravada, autora.6. Agravo de instrumento improvido.” 

(07092574620178070000, TJ-DF, Relator João Egmont, 2ª Turma Cível, 

Publicado DJE em 26/10/2017). Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a antecipação de tutela para 

determinar a busca e apreensão do VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX – 

Placa KAK 6823, Renavam nº 00879842237, Chassi 9BD15802764812038, 

Ano/Mod 2006, cor branca, bem como a Reintegração de Posse do 

automóvel ao autor. 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 05/11/2018 às 09h00min , nos termos do artigo 334 do CPC, que 

sera realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 10/09/2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035879-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1035879-52.2017.8.11.0041 AUTOR(A): TAMIRIS 

BATISTA ANGELO DA SILVA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte apelada/requerente para contrarrazoar o recurso Adesivo 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 17 de setembro de 2018. Juliene 

Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: 

Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá 

– MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024054-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR LUCAS (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO APARECIDO VITORIO ZILIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RAQUEL COIMBRA CARVALHO BELLUZZO (EXECUTADO)

MARIA TEREZA COIMBRA CARVALHO (EXECUTADO)

ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO TRONCON (EXECUTADO)

ANA MARIA COIMBRA CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO da parte REQUERENTE 

para comparecer na secretaria e retirar a Certidão de Objeto e pé 

requerida, bem como para Requerer o que de Direito nos autos e 

apresentar o endereço atualizado da Executada, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do processo. Cuiabá, 17 de setembro de 2018 Juliene 

Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo 

SEDE DO JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1020226-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILENO GOMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

JOICE BARROS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1020226-44.2016.8.11.0041 AUTOR(A): GILENO 

GOMES DE ALMEIDA RÉU: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E 

DISTRIBUICAO ECAD IMPULSIONAMENTO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo acima 

indicado, para se manifestar nos autos no prazo de 05 dias, sobre a 

correspondência devolvida, sob pena de extinção do processo . Cuiabá - 

MT, 17 de setembro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. 

Fone 65 3648 6001/6002.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 237969 Nr: 7049-79.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: DIOGO BENEDITO AMORIM ARRUDA, HÉLIO LEITE DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO LEITE DE SOUZA, DIOGO BENEDITO 

AMORIM ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL

 INTIMAÇÃO da parte exequente para retirar Certidão de Crédito expedida 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 28329 Nr: 7173-91.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar da Costa Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DIAS MIZAEL - 

OAB:18171/GO, FLORENTINO LUIZ FERREIRA - OAB:11932/GO, JOÃO 

NEGRÃO DE ANDRADE FILHO - OAB:17947/GO, JOÃO PESSOA DE 

SOUZA - OAB:2.294/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vladimiro Amaral de Souza - 

OAB:MT/1578

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para retirar a certidão 

expedida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 943365 Nr: 56491-33.2014.811.0041

 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): JOCEMAR FELIZARI DA LUZ

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

OAB:11069-B, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora/ exequente retire a certidão 

expedida, 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

 Vistos etc.

Considerando que foi deferido efeito suspensivo pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça, nos autos do AI nº1009766-53.2018.8.11.0000, determinando o 

desbloqueio da quantia constrita, mantenha-se os autos conclusos para 

cumprimento da ordem emana.

No mais, aguarde-se julgamento de mérito do referido Agravo de 

Instrumento.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 813177 Nr: 19659-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORA ALMEIDA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:OAB/MT 4.066-B

 Impulsiono os autos intimando a parte autora/ exequente retire a certidão 

expedida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 866406 Nr: 6705-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL RIO CUIABÁ LTDA, DOALCEY WANDER 

ROJAS GAVILAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL - BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURA CECILIA GREGÓRIO 

DORILEO - OAB:12.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora/ exequente retire a certidão 

expedida, 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/ exequente retire a certidão 

expedida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 432495 Nr: 12294-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU MORAIS

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

SILVA - OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora/ exequente retire a certidão 

expedida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 754463 Nr: 6445-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA FURQUIM FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMAO 

SAMPAIO - OAB:7.601 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 Impulsiono os autos intimando a parte autora/ exequente retire a certidão 

expedida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 98 de 376



 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 842197 Nr: 46298-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIZ ANTONIA DE CARVALHO MONDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5924

 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.: 897278 Nr: 27779-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDINEY PINHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO

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

OAB:12.056/MT, DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - OAB:13.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RODRIGUES DA SILVA 

NETO - OAB:16.455

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte exequente retirasse a 

certidão expedida.

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.: 373485 Nr: 9891-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ GRACINDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 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. 25/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1089523 Nr: 6007-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DE O. LARA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 26/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 877535 Nr: 15142-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA WEISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 27/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 860144 Nr: 1853-50.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FERREIRA CUIABANO, LEONEL 

PEDRO DEBONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 INTIMAÇÃO da parte autora para juntar aos autos comprovante de 

pagamento da diligência do oficial de justiça visando possibilitar a 

expedição do mandado de citação, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1139589 Nr: 27191-55.2016.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL, NAIR 

RIBEIRO DA SILVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO ALVES MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CARVALHO COELHO 

(DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:DEFENSORA PÚB.

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 14 de Novembro de 2018, 

ás 08horas 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.: 765115 Nr: 17801-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DE TAL, MINERAÇÃO 

PANAMERICANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT

 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. 28/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 732279 Nr: 28449-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOTREQ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJ ANDRADE & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL AUGUSTO DE MORAIS 

URBANO - OAB:71886/MG, LUDMILA KAREN DE MIRANDA - 

OAB:140.571 OAB/MG, RODRIGO RIGHI CAPANEMA DE ALMEIDA - 

OAB:87830 , RUY RIBEIRO - OAB:12010 RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN C. RAHMAN MUHL - 

OAB:4.624/MT

 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 
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serventia, identificada como DOC. 29/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 795195 Nr: 1523-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENO CESAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, JOSEANE ALONSO DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 18.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 296157 Nr: 11997-30.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEY DE OLIVEIRA VIEIRA, TAPAIÚNA 

CAPINAMARIS BUENO FRAGA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCAM - UNIÃO COXIPOENSE DE ASSOCIAÇÃO 

DE MORADORES, CHAPA 04 - GILBERTO DE FÁTIMA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO MOREIRA SCHOLER - 

OAB:9404, MARCELO PRADO FALEIROS - OAB:9.253/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos de Oliveira 

Assumpção Junior - OAB:7021/MT, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUNÇÃO JÚNIOR - OAB:7021/MT, WAGNER DE LIMA SANTOS - 

OAB:10.669

 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. 30/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1048481 Nr: 45720-59.2015.811.0041

 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: ANA FLAVIA FERREIRA OTON LEITE, VINICIUS 

ROBERTO D'AVILA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA CUIABA III 

SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:OAB 2054, EDSON SILVA DE CAMARGO - OAB:2054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8360

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 14 de Novembro 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.: 288156 Nr: 8923-65.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO, 

KATIA MARIA FERNANDES PEREIRA CASTILHO, JOSÉ ALBERTO SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA VOLPE GIL - 

OAB:11281, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - OAB:12750/MT, 

FRANKLIN ROOSELVET VIEIRA VIDAURRE - OAB:1.585-A, LUIZ 

HENRIQUE VOLPE CAMARGO - OAB:7684, VOLPE CAMARGO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:296/2006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 31/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 978100 Nr: 13076-63.2015.811.0041

 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: SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO 

RENOVADO OBJETIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARISMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 

SOCIETÁRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572/O, NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO - 

OAB:19.677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14.904

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 14 de Novembro 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.: 332418 Nr: 3245-35.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BRITO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS ROBERTO BALSALOBRE DE 

QUEIRÓZ, TV RECORD REGIONAL, JOÃO DORILEO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - 

OAB:9.502/MT

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

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

OAB:6.199/MT

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 14 de Novembro 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.: 1170332 Nr: 40321-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. R. G. C. COMÉRCIO LTDA, GLAUCIA SANTA 

CESTARI, CLÁUDIO ODAIR PENASSO, LUANA CESTARI PENASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: ANANDA SOARES DE OLIVEIRA VILELA

Data da Carga: 13/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1028602 Nr: 36096-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUZA MACHADO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA GRAZIELA P.F.DE 

OLIVEIRA - OAB:13.680 OAB/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 
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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: JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE

Data da Carga: 13/09/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1164968 Nr: 37926-50.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA CARVALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

FAGUNDES MAGALHÃES - OAB:17567-O

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 14 de Novembro 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.: 810449 Nr: 16941-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.N. DISTRIBUIDORA DE VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA - 

OAB:12885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 891037 Nr: 23924-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINELI AGNELO FUSCALDI, LUCISLEY MARIA DE 

OLIVEIRA FUSCALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JUNIOR RODRIGUES LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX LAURA DALTRO DE SOUZA 

- OAB:16382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 1161474 Nr: 36554-66.2016.811.0041

 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: HELENA DE CARVALHO AMARAL, HELLYEL DE 

CARVALHO AMARAL, ISLENA DE CARVALHO AMARAL, HEZYEL DE 

CARVALHO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE GILBERTO DE CARVALHO, PAULO 

ROBERTO DOSSENA GRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSTA DOS REIS - 

OAB:12728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DE 

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

THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11.506, THIAGO OLIVEIRA AMADO - 

OAB:11.506/MT

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 14 de Novembro 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.: 897489 Nr: 27929-14.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A, JOAQUIM BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:17697/SP, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 31 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.: 203280 Nr: 18053-50.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALLET DENISE FRANÇA, DENISE APARECIDA 

SIQUEIRA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B/MT, JOSÉ TIMOTEO DE LIMA - OAB:7199, LIDIANNE 

SANTI DE LIMA - OAB:OAB/MT 15435, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR 

- OAB:7302-A

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, bem como efetuar o pagamento da 

certidão de crédito,comprovando o pagamento nos autos no prazo de 05 

dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça é pago via boleto 

gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 849883 Nr: 53010-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVES BOSS MATTOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROS ROGÉRIO BARROS ARAÚJO, M A 

BARROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PARDO SALATA 

NAHSAN - OAB:11867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 9.943, MARCOS ALEXANDRE COELHO - 

OAB:7598

 Impulsiono os autos intimando a parte executada M A Barros Me a se 

manifestar sobre a penhora realizada via Bacenjud e Renajud, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 873464 Nr: 12181-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DE MT, CELSO LUIS MAGALHÃES SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON GENU MACIEL DE SOUZA, GENILSON 

GENU MACIEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 
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OAB:12.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executadas GELSON 

GENU MACIEL DE SOUZA, pessoa física, CPF nº 551.610.221-91 e 

GENILSON GENU MACIEL DE SOUZA, pessoa física, CPF nº 

487.315.601-72, sobre o valor total de R$ 17.727,28 (dezessete mil 

setecentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos).Conforme 

determina o artigo art. 2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Bacenjud.Efetivada a 

penhora, determino a intimação das partes para manifestarem no prazo 

legal. Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1296128 Nr: 7168-20.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR MOREIRA JARDIM EPP, CÉSAR MOREIRA 

JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS LTDA, SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - 

OAB:6801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JOSÉ ARLINDO DO CARMO, para devolução 

dos autos nº 7168-20.2018.811.0041, Protocolo 1296128, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026467-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL (ADVOGADO(A))

JANINE DE ARAUJO KESTRING (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026467-63.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANINE DE ARAUJO KESTRING RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. 

Em que pese as argumentações da autora, extrai-se ainda que se trata de 

ação de pequena complexidade, enquadrando-se ao disposto na Lei 

9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14/09/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030246-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES (ADVOGADO(A))

ELISLAINE SOARES CARDOSO MONTEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030246-26.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELISLAINE SOARES CARDOSO MONTEIRO RÉU: LOMI EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de ação de restituição de 

bens cumulada com indenização por danos morais e materiais e pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por Elislaine Soares Cardoso Monteiro em face 

de LOMI Empreendimentos Imobiliários LTDA – ME, todos qualificado nos 

autos. Alega a demandante que é parte executada no processo de 

execução que tramita perante a 7ª Vara Cível desta mesma Comarca, sob 

nº. 1017847-62.2018.811.0041, movida pelo Requerido, fundada em 

contrato de aluguel. Aduz, foram vários meses de tentativa de acordo com 

a Requerida pra quitar sua dívida e pegar de volta seus bens, porém não 

lhe foi dado o direito de retirar os bens que se encontravam no local. Por 

tais razões, protesta pela remessa dos presentes autos ao juiz da 7ª Vara 

Cível, a fim de que sejam reunidas e decididas simultaneamente pelo 

mesmo juiz, nos termos dos artigos 55, caput e 337, VIII, do CPC. É o 

relatório. Decido. Ab initio, convém apreciar a possibilidade da ocorrência 

de conexão entre a presente demanda e o processo n.º 

1017847-62.2018.811.0041, em trâmite na 7ª Vara Cível da Capital. Nas 

lições de Cassio Scarpinella Bueno conexão é a “ semelhança entre duas 

ou mais ações em razão do pedido ou da causa de pedir. Como afirma 

Moacyr Amaral Santos, é “ um nexo, um elo (...) um vínculo que entrelaça 

duas ou mais ações (Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas de direito 

processual civil, cit.,v.1, p. 257).”[1] Compulsando os autos, verifica-se 

que a causa de pedir remota na presente actio é a relação jurídica firmada 

entre as partes por meio do contrato de locação, porquanto a autora 

pretende discutir a devolução dos bens que se encontravam no interior do 

imóvel objeto do contrato de locação entre as partes. Destarte, num 

sentido mais amplo, a causa de pedir nos dois Juízos provem da mesma 

relação jurídica, qual seja, a decorrente da relação jurídica firmada no 

contrato de locação, enquadrando-se o caso na hipótese de conexão, 
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conforme dispõe o art. 55 do Código de Processo Civil[2]. Como se sabe, a 

consequência da conexão é a reunião dos processos para julgamento 

conjunto, a fim de impedir a prolação de decisões conflitantes e 

contraditórias envolvendo a mesma relação jurídica, sendo que as ações 

propostas em separado competem ao Juízo prevento, tudo nos termos dos 

arts. 55, § 3º e 58, ambos do Código de Processo Civil. Portanto, sendo 

medida imprescindível ao caso em exame, nos termos do art. 55 do CPC, 

RECONHEÇO A CONEXÃO entre este processo e os autos nº 

1017847-62.2018.811.0041, em trâmite na 7ª Vara Cível desta Comarca, 

ao qual declino da competência para processamento e julgamento da 

presente ação. Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes 

autos à 7ª Vara Cível desta Comarca, com as nossas homenagens 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá- MT, 17 de 

setembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Bueno, Cassio 

Scarpinella, Comentáriosao Código de Processo Civil-volume 1 (arts.1º a 

317) / Cassio Scarpinella Bueno (coordenador). – São Paulo: 

Saraiva,2017. [2] Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028361-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028361-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFERSON DE SOUZA SANTOS RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 12h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 30 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028361-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1028361-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFERSON DE SOUZA SANTOS RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 12h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 30 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028719-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

DILCENEA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

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: 1028719-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DILCENEA MARIA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 08h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 30 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028719-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

DILCENEA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1028719-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): DILCENEA 

MARIA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

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

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 
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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 agosto de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029606-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

LUCAS NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1029606-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LUCAS 

NOGUEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 10h15min 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, 06 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019725-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA SIEBRE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) Custas 

Processuais, conforme Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010188-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) Custas 

Processuais, conforme Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001837-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA ISIDRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) Custas 

Processuais, conforme Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018428-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP (AUTOR(A))

HUDSON CESAR MELO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRKA PARTICIPACOES LTDA. (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, retirar a(s) carta(s) 

precatória(s) expedida(s). Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo 

Deprecado, deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes 

autos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025505-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA LIDIANE HOLSCHUCH (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

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: 1025505-40.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUANA LIDIANE HOLSCHUCH REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Designo o dia 

28/11/2018, às 08h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 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, 10 de agosto de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022116-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO DE OLIVEIRA BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) Custas 

Processuais, conforme Sentença e Certidão da Contadoria.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019727-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NUNES MOREIRA DE ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) Custas 

Processuais, conforme Sentença e Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021516-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

LUIZ FRANCISCO VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) Custas 

Processuais, conforme Sentença e Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017615-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS REFERINO DE LARA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) Custas 

Processuais, conforme Sentença e Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022799-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALLYSON MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) Custas 

Processuais, conforme Sentença e Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014162-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS GEORGINA PEIXOTO PEREIRA (EXEQUENTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) Custas 

Processuais, conforme Sentença e Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014074-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

RENAN JUNIOR BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) Custas 

Processuais, conforme Sentença e Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017899-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU CENE DE CARVALHO (EXEQUENTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) Custas 

Processuais, conforme Sentença e Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014317-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IMACULADA DA CONCEICAO SILVA (EXEQUENTE)

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) Custas 

Processuais, conforme Sentença e Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006501-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LUIZ RICARDO (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) Custas 

Processuais, conforme Sentença e Certidão da Contadoria.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009187-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DANIEL DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009187-16.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIEL DA SILVA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Indefiro o pedido ID 14831620, vez que pelo 

currículo do perito judicial nomeado, arquivado em pasta própria neste 

gabinete, o médico Dr. Flávio Ribeiro de Mello é pós-graduado em 

Avaliação do Dano Corporal Pós-traumático pela Universidade de Coimbra, 

Portugal, entre outras especialidades, sendo assim considerado 

especialista na área em questão. Assim, intime-se as partes para que 

apresentem os quesitos a serem respondidos pelo perito, bem como 

nomeiem assistentes técnicos, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 12 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030194-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE GOMES DE PAULA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):
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GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030194-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIONE GOMES DE PAULA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 

99, § 2º, do CPC, 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 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 13 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030208-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FERNANDES (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030208-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO ROBERTO FERNANDES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. Intime-se a parte autora 

para, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 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 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 13 de 

setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033808-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. M. (AUTOR(A))

ELOIZA DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033808-77.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDSON DANIEL SILVA MAGALHAES, ELOIZA DA SILVA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte 

autora para proceder a regularização processual referente à assinatura 

do menor púbere no mandato, juntamente com a de sua assistente, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 13 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000088-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON EDUARDO XAVIER GOMES (AUTOR(A))

MARIA LUCIA XAVIER PINTO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000088-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELSON EDUARDO XAVIER GOMES, MARIA LUCIA XAVIER PINTO RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a 

parte autora para proceder a regularização processual referente à 

assinatura do menor púbere no mandato, juntamente com a de sua 

assistente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 13 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030274-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

JOSIMAR PINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030274-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSIMAR PINTO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 

99, § 2º, do CPC, 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 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 13 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031775-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

ADRIANO TELES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031775-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANO TELES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Indefiro o pedido ID 14811459, vez que pelo currículo 

do perito judicial nomeado, arquivado em pasta própria neste gabinete, o 

médico Dr. Flávio Ribeiro de Mello é pós-graduado em Avaliação do Dano 

Corporal Pós-traumático pela Universidade de Coimbra, Portugal, entre 

outras especialidades, sendo assim considerado especialista na área em 

questão. Assim, intime-se a parte autora para que apresente os quesitos a 

serem respondidos pelo perito, bem como nomeie assistente técnico, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 13 de setembro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037788-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

SANDRA DA COSTA CHERNI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037788-32.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SANDRA DA COSTA CHERNI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Indefiro o pedido ID 14811053, vez que pelo 

currículo do perito judicial nomeado, arquivado em pasta própria neste 

gabinete, o médico Dr. Flávio Ribeiro de Mello é pós-graduado em 

Avaliação do Dano Corporal Pós-traumático pela Universidade de Coimbra, 

Portugal, entre outras especialidades, sendo assim considerado 

especialista na área em questão. Assim, intime-se a parte autora para que 

apresente os quesitos a serem respondidos pelo perito, bem como nomeie 

assistente técnico, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 13 

de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020214-93.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ISIS LAURA DA CUNHA (AUTOR(A))

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL ENES NASCIMENTO LTDA - ME (RÉU)

PAULO SERGIO DAUFENBACH (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1020214-93.2017 Vistos. Sendo as partes legítimas e estando 

devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem 

sanadas, dou o feito por saneado. Verifica-se que, neste caso, aplica-se 

o Código de Defesa do Consumidor, consoante 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 autora em 

relação à parte ré, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Fixo como ponto controvertido: se a requerida ofereceu o 

‘curso de verão’ a autora; como são realizados os cursos de verão; qual a 

data que começou as aulas do primeiro semestre do ano de 2016; se a 

matéria ‘Clínica Cognitiva Comportamental’ estava disponível no começo de 

semestre; se a requerida praticou algum ato ilícito; e quais os danos 

causados a autora. DEFIRO a produção da prova oral postulada pelas 

partes (ID 8335477 e 8335485): a) depoimento da parte autora; b) oitiva de 

testemunhas. Fixo o prazo comum de quinze dias úteis para as partes 

apresentarem rol de testemunhas[1] (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 

identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho, art. 

450, NCPC), sob a pena de preclusão. Cumpre registrar que com a nova 

norma processual civil, cabe aos advogados constituídos pelas partes 

informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, do dia, hora e local da 

realização da audiência, observando-se as regras do artigo 455 do NCPC. 

Constará na futura intimação a advertência contida no § 1º, do art. 385 do 

NCPC (pena de confesso em caso de não comparecimento ou recusa de 

depor). DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

16/10/2018 às 14:30 horas. Intime-se e Cumpra-se. Cuiabá, 13 de agosto 

de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito [1] Art. 357, 

§4º, NCPC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029580-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIVILBRAS - COMERCIO INDUSTRIA ENGENHARIA BRASILEIRA LTDA 

(AUTOR(A))

ARIADNE MARTINS FONTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDY DA SILVA LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029580-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CIVILBRAS - COMERCIO INDUSTRIA ENGENHARIA BRASILEIRA LTDA RÉU: 

JURANDY DA SILVA LIMA Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que 

as guias de distribuição não foram arrecadadas, intime-se a parte autora 

para efetuar/comprovar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029726-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

CRISTIANY GUIRRA CORTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO AMORIM DA SILVA (EXECUTADO)

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

DILZA AMORIM DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029726-66.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME EXECUTADO: FRANCISCO 

PEREIRA DA SILVA, DILZA AMORIM DA SILVA, MAURO AMORIM DA 

SILVA Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de 

distribuição não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023970-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI DOS SANTOS PONTES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023970-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IVANI DOS SANTOS PONTES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Defiro o pedido ID 14568212 para suspender o 

presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme solicitado. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o necessário e 

encaminhem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de 

setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026063-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026063-12.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA SEBASTIANA SOUZA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a 

representação processual, vez que por se tratar de pessoa não 

alfabetizada, o instrumento de mandato deve ser por instrumento público 

(art. 105, NCPC) ou analogicamente, assinado a rogo, desde que subscrito 

por duas testemunhas (art. 595, CC), sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1016838-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ROBERTO DE JESUS TITO BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016838-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBERTO DE JESUS TITO BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Visto. Defiro o pedido ID 14568611 para suspender 

o presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme solicitado. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o necessário e 

encaminhem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de 

setembro 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:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ADEMIR ALVES PUGA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016878-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADEMIR ALVES PUGA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Defiro o pedido ID 14578792 para suspender o 

presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme solicitado. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o necessário e 

encaminhem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de 

setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028436-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

CONCEICAO MENDES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028436-50.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONCEICAO MENDES DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto, O entendimento já firmado no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 

631.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, para o 

ajuizamento de referida ação, o prévio requerimento administrativo. A 

propósito: 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). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Ante o exposto, determino a intimação da 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. Na oportunidade, 

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, 14 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019798-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MIKNOV TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019798-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VINICIUS MIKNOV TEIXEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Visto. Verifica-se na petição inicial que o autor é um 

profissional autônomo, 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., no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019097-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO EDUARDO PINTO (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019097-33.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: AGOSTINHO EDUARDO PINTO REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. A parte autora 

foi intimada para emendar a inicial no sentido de apresentar a cópia do 

prévio requerimento administrativo com a data do protocolo ou a recusa 

administrativa, entretanto, não trouxe os documentos solicitados, tão 

somente os mesmos documentos inválidos que havia apresentado 

anteriormente. Sendo assim, intime-se novamente a parte autora para que 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 14 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015752-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO FERREIRA (REQUERENTE)
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JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015752-59.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE APARECIDO FERREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Defiro o pedido ID 14973773, 

assim prorrogo o prazo para 30 (trinta) dias, conforme solicitado. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o necessário e 

encaminhem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de 

setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013721-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS ALMEIDA (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013721-66.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Defiro o pedido ID 

14973925, assim prorrogo o prazo para 30 (trinta) dias, conforme 

solicitado. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o 

necessário e encaminhem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 14 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021212-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

HELVIS WANDER ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021212-27.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HELVIS WANDER ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Defiro o pedido ID 15027337 para suspender o 

presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme solicitado. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o necessário e 

encaminhem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de 

setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021218-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VALDILENE ALMEIDA DA GUIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021218-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDILENE ALMEIDA DA GUIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Defiro o pedido ID 15027902 para suspender o 

presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme solicitado. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o necessário e 

encaminhem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de 

setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024360-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI DOS SANTOS PONTES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024360-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IVANI DOS SANTOS PONTES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de apresentar os documentos 

indispensáveis a propositura da ação, como procuração, documentos 

pessoais, etc., conforme estabelece o artigo 320 do CPC, considerando 

que restaram faltantes, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024580-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

EVANDRO COSTA BONAFE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024580-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVANDRO COSTA BONAFE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de apresentar o instrumento de 

procuração que não constou anexo, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010753-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCOESTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Em razão de verificar que decorreu o prazo de 60 (sessenta) dias 

pugnado pela parte autora (Id. 12514222), intime-se esta para que se 

manifeste nos autos, no prazo de cinco dias. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABIOA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020161-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE MARTINS FONTES (ADVOGADO(A))

MARIANA BARROS - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL LOCACAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

Vistos. Expeça-se mandado de citação, com prazo de 15 dias, para 

cumprimento nos termos pedido na inicial, bem como o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte requerida cumpra, ficará 

isenta de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste que, nesse 

prazo, a parte requerida poderá oferecer embargos, e que, não havendo o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º, CPC). 

Cientifique-se a parte ré de que, no prazo para embargos, reconhecendo 
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o crédito da parte autora, poderá depositar em juízo 30% do valor da 

execução (valor principal + custas + honorários) e o saldo remanescente, 

dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros 

de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 916, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

14 de setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017189-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGER SALGADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

DIOGO DA SILVA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Visto. Em razão do pedido de desistência da ação (Id. 14807216), 

intime-se a parte ré para que se manifeste sobre ele, no prazo de cinco 

dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABIOA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030661-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAMELA FERNANDA SOUZA GADDA

 

Vistos. A parte autora não cumpriu a Resolução n.º 04/20126/TP, que 

acrescenta o artigo 13-A na Resolução n.º 022/2011/TP, a qual determina: 

Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitalizados e anexados às petições 

eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os 

arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Assim, intime-se 

a parte requerente para emendar a inicial, no sentido de promover a 

classificação e organização dos documentos anexados, em conformidade 

com a referida resolução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Na oportunidade, deverá 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; cumprir o disposto no art. 

292, V, do NCPC, ou seja, atribuir valor do qual pretende ser indenizado 

por supostos danos morais sofridos, inclusive corrigir o valor da causa e 

por último, também sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 17 de setembro 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(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023381-84.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

APARECIDO PIRES MACHADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a 

fim de apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022717-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA (ADVOGADO(A))

GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR (REQUERENTE)

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN LUIS TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 29/10/2018, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

Com relação ao pedido de tutela de urgência, compulsando o processo, 

entendo conveniente sua apreciação após a apresentação da peça 

contestatória, até porque com as resposta da parte ré será possível fazer 

uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022717-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA (ADVOGADO(A))

GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR (REQUERENTE)

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN LUIS TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 29/10/2018, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

Com relação ao pedido de tutela de urgência, compulsando o processo, 

entendo conveniente sua apreciação após a apresentação da peça 

contestatória, até porque com as resposta da parte ré será possível fazer 

uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030786-74.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DESSIRIE SANTANA FREITAS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030786-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DESSIRIE SANTANA FREITAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a 

fim de apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., 

ou recolher as custas de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de setembro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019816-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO GONCALVES LEITE (AUTOR(A))

marinice de fátima da cruz (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONATO HENRIQUE DA SILVA (RÉU)

FERNANDO DOS SANTOS FILHO (RÉU)

J M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (RÉU)

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 14293267, assim, proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 25.387,48. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Ezio Gonçalves Leite em 

desfavor de Donato Henrique da Silva, Fernando dos Santos Filho e J M C 

Comércio e Representações Ltda., aduzindo que os réus o incluíram na 

sociedade JM, entretanto, assevera que jamais pactuou/integrou a mesma, 

ou seja, que falsificaram sua assinatura no contrato social. Requer a 

concessão da tutela de urgência para que seja determinada a exclusão do 

sue nome da referida sociedade, e que seja comunicada a Receita Federal 

e a Junta Comercial. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que necessária a realização de perícia grafotécnica para comprovar 

que o contrato social realmente não foi assinado pelo autor, conforme 

afirmado na inicial. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do 

Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pelo autor. Designo o dia 29/10/2018, às 08h00min para 

audiência de conciliação, que será 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 ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, 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, 29 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028329-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

NEIZA BENEDITA DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 29/10/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de agosto de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028329-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

NEIZA BENEDITA DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 29/10/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 
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houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de agosto de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272064 Nr: 3229-18.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE BAR E PIZZARIA GRF LTDA 

ME, MARILDA FIORAVANTI GONDIM, DELANO MARCOS GONDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RESTAURANTE BAR E PIZZARIA GRF 

LTDA ME, CNPJ: 07349416000169, Inscrição Estadual: 133056481, 

atualmente em local incerto e não sabido MARILDA FIORAVANTI GONDIM, 

Cpf: 59580593949, Rg: 3.183.309, brasileiro(a), casado(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido DELANO MARCOS GONDIM, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução proposta por 

Supermercado Modelo Ltda. em desfavor de Restaurante, Bar e Pizzaria 

GRF Ltda., Marilda Fioravanti Gondim e Delano Marcos Gondim, atualmente 

em lugares incertos e não sabidos, objetivando o recebimento dos valores 

devidos pelos ora executados, oriundos de Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 34.525,40 - Valor 

Atualizado: R$ 34.525,40 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Visto em correição.Processo em ordem, aguardando 

expedição de documento.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA RENATA 

CORRÊA DE ALMEIDA, digitei.

Cuiabá, 14 de setembro de 2018

Carla Renata Corrêa de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254971 Nr: 19435-44.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASC BORTOLETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR MARCOS MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS 

- OAB:15088/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:4356, MILENA CORRÊA RAMOS - OAB:4981/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALDEMIR MARCOS MARCIANO, Cpf: 

96761318149, Rg: 1463921-1, brasileiro(a), solteiro(a), pecuarista. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução proposta por A. S. C. 

Bortoleti - ME em desfavor de Aldemir Marcos Marciano, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, objetivando o recebimento dos valores devidos 

pelo executado, oriundos de cheques sem fundos emitidos.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 73.111,00 - Valor 

Atualizado: R$ 73.111,00 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Código 254971Visto,Defiro o pedido de fls. 223/224, 

intime-se o executado, ALDEMIR MARCOS MARCIANO, por edital, com 

prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC, nos termos da 

decisão de fl. 188.Publique-se o edital na rede mundial de computadores, 

no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça.Decorrido o prazo, cumpra-se o último parágrafo da 

decisão de fl.188. Cumpra-se.Cuiabá(MT), 04 de setembro de 2017.SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA RENATA 

CORRÊA DE ALMEIDA, digitei.

Cuiabá, 14 de setembro de 2018

Carla Renata Corrêa de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1122282 Nr: 19770-14.2016.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON CARVALHO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO 

PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549, JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013A-mt, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 5 dias, se manifestarem sobre 

a proposta de honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 20888 Nr: 3654-55.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO MOREIRA CURVO, Nilza Maria de 

Barros Almeira Curvo, Rúbia Viegas Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilde Correia Marques de Arruda, Vicente 

Sauvador de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABER VIEGAS - 

OAB:2.105-A/MT, MARA GRACIELA COSTA - OAB:8.984/MT, RUBIA DE 

SOUSA VIEGAS - OAB:5255/MT, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - 

OAB:5.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON WILLIAM DE 

ARRUDA - OAB:6.369/MT, JACKSON WILLIAN DE ARRUDA - 

OAB:6.369/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, manifestar seu 

interesse na relação encontrada, bem como, requerer o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 907831 Nr: 35460-54.2014.811.0041

 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: CECÍLIA ARLENE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT

 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 Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 706863 Nr: 758-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER GIGLIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ÁGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte executada, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito ou apresentar defesa. Diante 

disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 370750 Nr: 7234-15.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO BRISOT, MARISTELA GORETTI TOMBINI 

BRISOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA 

FILHO - OAB:9906/MT

 "(...) Mas, se realizada a penhora, intime-se o devedor sobre os termos 

da constrição, oportunizando-a, assim, a requerer aquilo que entender de 

direito. (...)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1054508 Nr: 48554-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: EDNÉIA ELIZIA MANFRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ SPOLADOR, MARISTELA MARTINS 

CANAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1154345 Nr: 33621-23.2016.811.0041

 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: VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS E 

VIDROS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAÇARIA ART VIDROS EIRELI ME, 

ROMERO FELIX DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte 

requerida/executada, o prazo para efetuar o pagamento do débito ou 

apresentar defesa. Diante disso, nos termos do Provimento Nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente/exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender 

de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do montante 

devido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 282045 Nr: 6764-52.2007.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MATO GROSSO 

LTDA, JOSE RICARDO DE MELO, GUILHERME ANTÔNIO MALUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - 

OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, 
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SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO - OAB:5.714/MT

 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): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1182501 Nr: 44639-41.2016.811.0041

 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: MARIA APARECIDA ALMEIDA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE 

ARAUJO - OAB:12247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14.039, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3.150-A

 Vistos etc. Trata-se de Ação de Indenização c/c Danos Estéticos e 

Morais que move MARIA APARECIDA ALMEIDA DE ARAÚJO em desfavor 

de CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING PANTANAL, onde alega que 

em 24.03.2016 estava na dependência da ré e no banheiro sofreu uma 

queda, devido ao piso molhado. Por tais razões, ingressou com a presente 

demandada, visando ser indenizada pelos danos morais sofridos. No 

decisório de fl.59 foi decretada a revelia da demandada, ante a ausência 

de defesa. (...) Contudo, sem prejuízo, antes de designação de audiência 

de instrução e julgamento, saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, hei por bem, encaminhar os autos à CEJUSC para 

designação de audiência de conciliação. Em seguida, intimem-se as 

partes, na pessoa de seus advogados, para comparecer na data e horário 

agendado. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827980 Nr: 33839-56.2013.811.0041

 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: CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA 

-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARIDES VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/MT, RICARDO OLIVEIRA LOPES - 

OAB:13518-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA, para 

devolução dos autos nº 33839-56.2013.811.0041, Protocolo 827980, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019283-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE DE LIMA RODRIGUES (AUTOR(A))

JULIO DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019283-56.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARLENE DE LIMA RODRIGUES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. A autora requereu a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto 

apresentou declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força 

probante juris tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

devidamente autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), 

confira-se: “Art.5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV 

- O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e destaquei). Ocorre 

que, conforme documento apresentado pela autora (ID's 15203894 e 

15203922), verifica-se que esta possui valor de renda considerável, ou 

seja, não se enquadra em situação de miserabilidade, além disso, o valor 

da causa não é alto. Não pode a parte pretender que o Estado assuma 

ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando 

a concessão do benefício, ou seja, 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: “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 Ministro Barros Monteiro). 

“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). Assim, diante da 

ausência de demonstração de hipossuficiência financeira, INDEFIRO o 

pedido da autora de assistência judiciaria gratuita. Por outro lado, faculto 

ao autor, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, que o pagamento das 

custas judiciais e taxa seja feito em até 06 (seis) parcelas, recolhidas 

mediante emissão de guia com a respectiva comprovação do pagamento 

no processo, cientes que o inadimplemento de quaisquer das parcelas 

poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, 

do CPC. Desse modo, intime-se a parte autora para que, recolha as custas 

iniciais de distribuição ou proceda o recolhimento da primeira parcela, no 

prazo de 15 (quinze) dias, e as demais no mês subsequente ao primeiro 

pagamento. Na oportunidade, em que pese os argumentos utilizados pela 

autora, entendo necessário o prévio pedido administrativo, conforme 

disposto no despacho anterior, pelo que determino que traga aos autos 

cópia do prévio requerimento administrativo com o indeferimento ou o 

decurso do prazo de 30 (trinta) dias sem resposta, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de setembro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014022-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAULO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014022-13.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

PAULO MARQUES DA SILVA REQUERIDO: 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 
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único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023512-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023512-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA 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). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023914-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALUISIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023914-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALUISIO DOS SANTOS 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). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019816-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO GONCALVES LEITE (AUTOR(A))

marinice de fátima da cruz (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONATO HENRIQUE DA SILVA (RÉU)

FERNANDO DOS SANTOS FILHO (RÉU)

J M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 14293267, assim, proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 25.387,48. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Ezio Gonçalves Leite em 

desfavor de Donato Henrique da Silva, Fernando dos Santos Filho e J M C 

Comércio e Representações Ltda., aduzindo que os réus o incluíram na 

sociedade JM, entretanto, assevera que jamais pactuou/integrou a mesma, 

ou seja, que falsificaram sua assinatura no contrato social. Requer a 

concessão da tutela de urgência para que seja determinada a exclusão do 

sue nome da referida sociedade, e que seja comunicada a Receita Federal 

e a Junta Comercial. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que necessária a realização de perícia grafotécnica para comprovar 

que o contrato social realmente não foi assinado pelo autor, conforme 

afirmado na inicial. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do 

Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pelo autor. Designo o dia 29/10/2018, às 08h00min para 

audiência de conciliação, que será 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 ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, 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, 29 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] [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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038480-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

FERNANDO SILVA MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038480-31.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDO SILVA MARTINS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. FERNANDO SILVA MARTINS, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 18/09/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, inépcia da inicial devido aos fatos não decorrerem logicamente a 

conclusão dos fatos, pendência documental do requerimento 

administrativo, bem como falta de interesse de agir pela ausência de 

prévio pedido administrativo. No mérito alega insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, ausência de comprovação entre o acidente e a 

lesão, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização, a forma de pagamento, necessidade de prova pericial, 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 
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improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A parte ré alega, ainda, a inépcia 

da petição inicial, sob o argumento de que os fatos narrados não 

decorrem logicamente a conclusão, vez que na inicial consta que o 

acidente teria ocorrido em 18/09/2017, mas os documentos juntados 

atestam a data de 14/09/2017. Ocorre que, embora constatado o 

equívoco, esta divergência não vem a prejudicar o andamento processual, 

pois se trata apenas de erro material, levando-se em conta que toda a 

documentação juntada corrobora com a data de 14/09/2017, motivo pelo 

qual rejeito a preliminar arguida e passo a considerar esta data como 

correta. Quanto à alegação de falta de interesse de agir devido à 

necessidade de prévio pedido administrativo, bem como a pendência 

documental do pedido, estas alegações não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 14/09/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que FERNANDO SILVA MARTINS 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo esquerdo 

de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 
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COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

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

estilo. Cuiabá - MT, 13 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004325-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JEFFERSON DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004325-02.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFFERSON DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. JEFFERSON DE JESUS, qualificado nos autos, ajuizou Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 07/12/2016, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, conexão, incompetência territorial 

devido à ausência de comprovante de residência, ausência de 

comprovação de entrega da documentação, falta de interesse de agir pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, ausência do laudo do IML, 

bem como carência de ação devido à invalidade do boletim de ocorrência. 

No mérito alega a imprescindibilidade de produção da prova pericial, 

discorre sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, 

existência de regra específica sobre a matéria, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto á alegação de conexão 

com o processo nº 1002425-38-2016.8.11.0002 que tramita perante a 1ª 

Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, embora haja semelhança 

entre os pedidos, não há que se falar em conexão, visto que o referido 

processo fora sentenciado, devendo ser aplicado o disposto no artigo 55, 

§1º do CPC e Súmula 235 do STJ[1], razão pela qual afasto a preliminar 

levantada. Quanto à alegação de incompetência territorial devido à 

ausência de comprovante de residência em nome do autor, os artigos 319 

e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela ausência de 

comprovação de entrega da documentação, estas alegações não 

prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 
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JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à alegação de boletim de ocorrência sem validade, bem como ausência do 

laudo do IML, estes assuntos serão analisados com o mérito por com ele 

se confundir. No mérito, a ré alega que o boletim de ocorrência juntado não 

possui validade, argumentando que o documento não foi produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que as lesões 

seriam decorrentes de acidente de trânsito. Entretanto, é sabido que o 

boletim de ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a 

ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os 

demais documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, 

prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado”. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 07/12/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

JEFFERSON DE JESUS apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

do membro inferior direito de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Embora em manifestação ao laudo 

pericial a parte ré tenha requerido complementação do laudo, entendo 

desnecessário tal pedido, vez que é evidente na documentação médica 

juntada que a lesão foi devidamente avaliada, estando o feito devidamente 

instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA 

PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO 

MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que 

se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 13 de setembro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] 

Súmula n. 235: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um 

deles já foi julgado”.
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004026-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

APARECIDA MARIA DE SOUZA RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. APARECIDA MARIA DE 

SOUZA RODRIGUES, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 22/10/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

5.062,50 (cinco mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Foi juntado o 

termo de sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação 

médica para fins de conciliação. A ré devidamente citada, não apresentou 

contestação, motivo pelo qual foi decretada sua revelia. É o relatório. 

Decido. A requerida apresentou contestação conforme ID 15178202, 

entretanto, deixo de recebê-la por ser intempestiva. Assim, como a parte 

ré não contestou o pedido no prazo legal, presumem-se verdadeiros os 

fatos alegados pelo requerente, nos termos do artigo 344, do Código de 

Processo Civil, o que gera a inexistência de fatos controversos a serem 

delimitados pelo juízo. O boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 22/10/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

APARECIDA MARIA DE SOUZA RODRIGUES apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do pé esquerdo de leve intensidade 

avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do 

pé esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 13 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022796-03.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINGTON HENRIQUE GOMES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. WELLINGTON HENRIQUE 

GOMES DOS SANTOS, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 10/07/2016, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito a ausência de 

provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, ausência de 

nexo causal devido à inexistência de prova do dano decorrente de 

acidente de trânsito, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação. Houve a realização de perícia 

médica e a manifestação da parte ré quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 
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Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 10/07/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que WELLINGTON HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito de 

média repercussão avaliada em 35%; invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior esquerdo de média repercussão avaliada 

em 35%, totalizando 70% de comprometimento do patrimônio físico; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 35% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, e 35% de invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior esquerdo, totalizando 70%, devendo ser calculado sobre 

o valor máximo (100%) da indenização, por se tratar de perda de ambos 

os membros inferiores. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

contudo o autor faz jus a 70% desse valor, ou seja, R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 
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cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

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

estilo. Cuiabá - MT, 13 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037340-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037340-59.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 11/12/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento da diferença do seguro obrigatório, no valor de R$ 12.825,00 

(doze mil oitocentos e vinte e cinco reais), acrescidos de juros legais, mais 

a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, bem como ausência do laudo do IML. 

No mérito alega a improcedência do pedido devido ao pagamento ter sido 

proporcional ao dano corporal, discorre sobre o quantum indenizatório em 

caso de condenação, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de ausência do laudo do IML, este assunto será 

analisado com o mérito por com ele se confundir. No mérito, verifica-se 

que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de 

atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

11/12/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que LEANDRO DA 

SILVA OLIVEIRA apresenta invalidez permanente parcial incompleta da 

mão esquerda de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...)I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Todavia, a parte 

autora alega ter recebido o pagamento administrativo no valor de R$ 

675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), como consta ID 11098510, 

assim faz jus ao valor remanescente de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 
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cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 13 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005135-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

GEINNE KELLY SANTOS KANGE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005135-74.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GEINNE KELLY SANTOS KANGE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. GEINNE KELLY SANTOS KANGE, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança de Remanescente do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 06/10/2015, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento da diferença do seguro obrigatório, acrescidos de juros 

legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem 

como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com 

a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo, preliminarmente, exposto a quantia 

recebida pela autora administrativamente, e alegado necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo. No mérito alega a 

improcedência do pedido devido o pagamento ter sido proporcional ao 

dano corporal, imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre 

sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, manifesta acerca 

do laudo pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 06/10/2015. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

GEINNE KELLY SANTOS KANGE apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura crânio facial de residual intensidade avaliada em 

10%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo a autora faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 

(mil trezentos e cinquenta reais). Todavia, a parte autora recebeu 

pagamento administrativo no valor de R$ 5.062,50 (cinco mil sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), como consta ID 9379292, logo recebeu 

aquém do valor a que faz jus. Ressalta-se que, embora a parte autora 

tenha discordado do laudo pericial realizado na audiência de conciliação e 

postulado por nova prova pericial com avaliação por perito especialista, 

entendo desnecessário, vez que quando da realização esta concordou 

em ser avaliada, estando o presente feito devidamente instruído, não 

cabendo ao autor, apenas por discordar da perícia, invalidar o que foi 

feito, motivo pelo qual não há como prosperar tal pedido. Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança da 

Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT promovida por Geinne Kelly 

Santos Kange em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizados da causa, com fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do 

Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da 

justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da sucumbência, até que 

possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cuiabá - MT, 13 de setembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001782-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA PEREIRA CLAUDINO (AUTOR(A))
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MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001782-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILZA PEREIRA CLAUDINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. NILZA PEREIRA CLAUDINO, qualificada nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

19/10/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência do laudo do IML. No 

mérito alega a ausência de comprovação da cobertura para o veículo, 

imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre sobre o 

quantum indenizatório em caso de condenação, impossibilidade de 

vinculação ao salário mínimo, plena vigência da lei nº 11.482/07, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência do laudo do IML, este assunto 

será analisado com o mérito por com ele se confundir. No mérito, a ré 

alega a ausência de comprovação de cobertura para o veículo devido não 

ter sido apresentada a placa deste, ocorre que, mesmo que estivesse 

inadimplente, é entendimento pacífico que a inadimplência com relação ao 

prêmio do seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever de 

indenizar o indivíduo: Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do prêmio 

do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta 

de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Correção monetária. 

Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. 

Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) Desta forma, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 19/10/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

NILZA PEREIRA CLAUDINO apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior direito de leve intensidade avaliada em 

25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 
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cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 13 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1008389-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO TAKASE (ADVOGADO(A))

LUIZ TAKASE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILA DA SILVA BATISTA (RÉU)

ANALU IBANHES PAES (RÉU)

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Processo n. 1008389-21.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Despejo Por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios e 

Pedido de Tutela de Urgência promovida por Luiz Takase em desfavor de 

Zila da Silva Batista e Analu Ibanhes Paes, onde houve pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora (Id. 15292633). Assim, 

considerando que não houve a citação a parte ré, HOMOLOGO por 

sentença a desistência da presente ação e, em consequência, julgo 

extinto o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do NCPC. Sem custas processuais. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se estes autos, após as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de setembro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029073-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GREFFE FILHO (AUTOR(A))

ALYCIA MARIANA ANJOS DA LUZ (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Processo n. 1029073-64.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência c/c 

Danos Morais promovida por Fernando Greffe Filho em desfavor de Sul 

América Serviços de Saúde S/A, onde houve pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora (Id. 15280659). Assim, considerando 

que não houve a citação da parte ré, HOMOLOGO por sentença a 

desistência da presente ação e, em consequência, julgo extinto o presente 

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

Sem custas processuais. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

estes autos, após as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de setembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036418-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ANTONIO MOREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Processo n. 1036418-18.2017.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Rescisão Contratual Com Pedido de Tutela de Urgência promovida por 

Amper Empreendimentos Imobiliários Ltda em desfavor de Benedito 

Antonio Pereira. As partes noticiaram (Id. 15171690 e 15171702) que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

suspensão do processo. Posto isso, HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, com fulcro no artigo 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Ressalte-se que não há que se falar 

em suspensão do feito até que seja cumprido o acordo, pois, em caso de 

descumprimento, tem o credor o remédio jurídico adequado à satisfação 

do seu crédito (execução). Honorários advocatícios na forma pactuada. 

Sem custas processuais considerando que a transação ocorreu antes da 

sentença. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as 

baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 12 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014765-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEF ARAUJO LUCENA DANTAS (REQUERENTE)

EDIVAN FREITAS VIEIRA (ADVOGADO(A))

RENATA PINHO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROPICIO CERILO DE CAMPOS (REQUERIDO)

LINDALVA BARBOSA DE ARRUDA CAMPOS (REQUERIDO)

SILBENE DE SANTANA SILVA (ADVOGADO(A))

MICHELLY BARBOSA DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Processo n. 1014765-23.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Cobrança, Rescisão Contratual c/c Danos Morais e Tutela de Urgência 

promovida por Renata Pinho Dias em desfavor de Lindalva Barbosa de 

Arrua Campos e Propício Cerilo de Campos. As partes noticiaram (Id. 

15138564 ) que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção do processo. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente 

ação, com fulcro no artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Honorários advocatícios na forma pactuada. Sem custas processuais 

considerando que a transação ocorreu antes da sentença. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 124 de 376



Processo Número: 1017426-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS 02545006173 (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Proc. 1017426-72.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Consignação em Pagamento Com Pedido de Cautelar Antecedente 

promovida por Higor Henrique de Campos –MEI em desfavor de Muller 

Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda. A parte autora, por meio de 

advogado, foi intimado da decisão proferida nos autos (Id 14750378), bem 

como para depositar a quantia oferecida, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção do processo, contudo a mesma quedou-se inerte, 

conforme certificado (Id. 15325548). É o relatório. Decido. Verifica-se que 

a parte autora foi intimada a providenciar o regular andamento do 

processo, depositando o valor correspondente à consignação em 

pagamento, conforme deferido no despacho inicial, nos termos do artigo 

542, parágrafo único, do Código de Processo Civil, contudo deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. O artigo 542 do Código de 

Processo Civil estabelece: Art. 542. Na petição inicial, o autor requererá: I- 

O depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 

(cinco) dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese do art. 539, § 

3º (...) Parágrafo único. Não realizado o depósito no prazo do inciso I, o 

processo será extinto sem resolução do mérito. No caso em análise, a 

parte autora, apesar de devidamente intimada, não adotou as medidas 

cabíveis para sanar as irregularidades apontadas, sendo que o 

indeferimento da petição inicial se impõe. Ademais, não é necessário 

intimar pessoalmente a parte autora para o depósito da quantia oferecida, 

sendo suficiente a intimação do advogado constituído, por publicação, o 

que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial e, 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, I c/c art. 542, parágrafo único, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 17 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025653-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

SOLANIELE APARECIDA MEIRELES MILHOMEM DA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA URBANISMO LTDA (RÉU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(SPE) (RÉU)

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Processo n. 1025653-51.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Rescisão Contratual c/c Indenização Por Danos Morais c/c Pedido de 

Tutela Antecipada promovida em desfavor de Goldem Gestão de Negócios 

Imobiliários Ltda, onde houve pedido de desistência da ação formulado 

pela parte autora (Id. 15255903). Assim, considerando que não houve a 

citação da parte ré, HOMOLOGO por sentença a desistência da presente 

ação e, em consequência, julgo extinto o presente feito sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas 

processuais. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, 

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

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025622-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M3 - FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

ANA MARIA APARECIDA PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Processo n. 1025622-65.2017.8.11.0041 Visto. Trata-se de Execução de 

Título Extrajudicial promovida por M3 – Fomento Mercantil Ltda em desfavor 

de Três Corações Alimentos S/A. A parte autora foi intimada a 

efetuar/comprovar o pagamento correto, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento. Contudo, mesmo regularmente intimada, ela 

deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme 

certificado (Id. 13545433). O artigo 290, do NCPC determina: “Art. 290. 

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, foi dada oportunidade 

à parte autora para que o processo não tivesse um fim por ela indesejado 

(extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos 

faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do NCPC. Assim, 

mesmo após regular intimação para comprovar o recolhimento correto da 

taxa judiciária, a parte autora deixou decorrer o prazo sem se manifestar, 

devendo o processo ser extinto, sem julgamento do mérito, por ausência 

de pressuposto processual. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais. Também sem 

honorários advocatícios, por ausência de resistência à lide. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024347-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE ENSINO BILINGUE EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

FABIO ASMAR DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

KELLY DO AMARAL MADRILIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MANOEL SANTANA (EXECUTADO)

ELIANE APARECIDA PIRES SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Processo n. 1024347-81.2017.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente promovida por 

Centro de Ensino Bilingue Eireli em desfavor de Fernando Manuel Santana 

e Elaine Aparecida Pires Santana. As partes noticiaram (Id.13915092 e 

13915095) que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a suspensão do processo. HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e suspendo o presente processo até a data assinada para o 

cumprimento integral do referido acordo, com fundamento no artigo 922 do 

Código de Processo Civil, devendo os autos aguardar em arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição. Decorrido o prazo fixado para o 

cumprimento do acordo, voltem-me os autos conclusos para extinção. 

Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT 17 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021089-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT (ADVOGADO(A))

CARMEN SILVIA CICARONI ALBERICI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Processo n. 1021089-29.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Reclamação 

de Obrigação de Restituir Com Danos Morais c/c Antecipação de Tutela 

promovida por Carmen Silvia Cicaroni Alberici em desfavor de The First 

Empreendimentos Ltda. Constata-se dos autos que foi determinada a 

intimação da parte autora para apresentar documentos que 

comprovassem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, 

holerite ou IRPF ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 
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15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, contudo, mesmo 

regularmente intimado, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem 

qualquer manifestação, conforme certificado (Id. 14771338). O artigo 290, 

do NCPC determina: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, 

foi dada oportunidade à parte autora para que o processo não tivesse um 

fim por ela indesejado (extinção sem resolução do mérito), mas 

infelizmente a sua desídia nos faz concluir pelo seu desinteresse pela 

ação. Ressalte-se que para o recolhimento das custas e taxas judiciárias 

somente a intimação do advogado é suficiente, pois a intimação pessoal 

da parte somente é obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 

do NCPC. Assim, mesmo após regular intimação, a parte autora deixou 

decorrer o prazo sem recolher as custas e taxas judiciais, é de se 

decretar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência 

de pressuposto processual. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais. Também sem 

honorários advocatícios, por ausência de resistência à lide. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de setembro 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031883-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANACY DIAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE RAMOS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Processo n. 1031392-39.2017.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação Para 

Exercício de Direito de preferência de Compra de Cotas de Sociedade Ltda 

promovida por Kellin Cristiani Morais Baracat de Lima em desfavor de 

Gilberto Santos Ribeiro, Aritusa Leite Nóbrega Ribeiro e Carolina Silvano 

Vilarinho da Silva, onde houve pedido de desistência da ação formulado 

pela parte autora (Id.14402515). Os requeridos Aritusa Leite Nóbrega 

Ribeiro e Carolina Silvano Vilarinho da Silva discordam com o pedido de 

desistência (Id. 14842821), pugnando pelo julgamento parcial do mérito, 

com amparo no artigo 356 do CPC. É certo que o pedido de desistência da 

ação, formulado pela parte autora depois de decorrido o prazo de 

resposta, necessita de consentimento do réu ou discordância 

devidamente fundamentada. Contudo, convém observar, que não há que 

se aceitar a recusa quando a discordância vem sem nenhuma 

fundamentação plausível. Desse modo, não obstante o artigo 485, 

Parágrafo 4º, do NCPC, exigir a concordância do réu para a homologação 

do pedido de desistência formulada pela parte autora, observa-se que não 

foi apresentado qualquer motivo para a discordância dos requeridos e por 

isso o pedido não deve ser considerado, ensejando a necessidade de o 

Juiz suprir a concordância e homologar a desistência. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO - DISCORDÂNCIA DO 

RÉU - NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL - EXTINÇÃO DO 

FEITO. Formulado o pedido de desistência após a citação, exceto em caso 

de revelia, é necessária a anuência do réu. Somente constitui óbice à 

homologação do pedido de desistência a apresentação de discordância 

pelo réu amparada em fundamentação plausível, com a indicação de 

motivo relevante. (TJ-MG - AC: 10693140061674001 MG, Relator: Peixoto 

Henriques, Data de Julgamento: 02/06/2015, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2015)”. Assim, HOMOLOGO por 

sentença a desistência da presente ação e, em consequência, julgo 

extinto o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 3.000,00 

(três mil reais), com fundamento no artigo 85, § 2º e 6º c/c artigo 90 do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se estes autos, após as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031392-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Raffaela Santos Martins (ADVOGADO(A))

KELLIN CRISTIANI MORAIS BARACAT DE LIMA (AUTOR(A))

PAULA REGINA GAMA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diogo Galvan (ADVOGADO(A))

GILBERTO SANTOS RIBEIRO (RÉU)

CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA (RÉU)

ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO (RÉU)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Processo n. 1031392-39.2017.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação Para 

Exercício de Direito de preferência de Compra de Cotas de Sociedade Ltda 

promovida por Kellin Cristiani Morais Baracat de Lima em desfavor de 

Gilberto Santos Ribeiro, Aritusa Leite Nóbrega Ribeiro e Carolina Silvano 

Vilarinho da Silva, onde houve pedido de desistência da ação formulado 

pela parte autora (Id.14402515). Os requeridos Aritusa Leite Nóbrega 

Ribeiro e Carolina Silvano Vilarinho da Silva discordam com o pedido de 

desistência (Id. 14842821), pugnando pelo julgamento parcial do mérito, 

com amparo no artigo 356 do CPC. É certo que o pedido de desistência da 

ação, formulado pela parte autora depois de decorrido o prazo de 

resposta, necessita de consentimento do réu ou discordância 

devidamente fundamentada. Contudo, convém observar, que não há que 

se aceitar a recusa quando a discordância vem sem nenhuma 

fundamentação plausível. Desse modo, não obstante o artigo 485, 

Parágrafo 4º, do NCPC, exigir a concordância do réu para a homologação 

do pedido de desistência formulada pela parte autora, observa-se que não 

foi apresentado qualquer motivo para a discordância dos requeridos e por 

isso o pedido não deve ser considerado, ensejando a necessidade de o 

Juiz suprir a concordância e homologar a desistência. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO - DISCORDÂNCIA DO 

RÉU - NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL - EXTINÇÃO DO 

FEITO. Formulado o pedido de desistência após a citação, exceto em caso 

de revelia, é necessária a anuência do réu. Somente constitui óbice à 

homologação do pedido de desistência a apresentação de discordância 

pelo réu amparada em fundamentação plausível, com a indicação de 

motivo relevante. (TJ-MG - AC: 10693140061674001 MG, Relator: Peixoto 

Henriques, Data de Julgamento: 02/06/2015, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2015)”. Assim, HOMOLOGO por 

sentença a desistência da presente ação e, em consequência, julgo 

extinto o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 3.000,00 

(três mil reais), com fundamento no artigo 85, § 2º e 6º c/c artigo 90 do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se estes autos, após as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021150-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Processo n. 1021150-84.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação 

Regressiva de Ressarcimento de Dano Decorrente de Furto de Veículo 

promovida por HDI Seguros S/A em desfavor de Buffet Leila Malouf Ltda, 

onde houve pedido de desistência da ação formulado pela parte autora (Id. 

15331065). Assim, considerando que não houve a citação da parte ré, 

HOMOLOGO por sentença a desistência da presente ação e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas processuais. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, após as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 

de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018012-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA (AUTOR(A))

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Processo n. 1018012-80.2016.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito e Pedido de Indenização Por Dano 

Moral promovida por Stefane Braga Lemos Fujiyama em desfavor de Tim 

Celular S/A., onde houve pedido de desistência da ação formulado pela 

parte autora (Id. 1132038). Assim, considerando que a parte requerida 

devidamente intimada não se manifestou, conforme certificado (Id. 

14922427), HOMOLOGO por sentença a desistência da presente ação e, 

em consequência, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

estes autos, após as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de setembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006981-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VITAL NEVES (AUTOR(A))

ILVANIO MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSIMAR VITOR PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006981-29.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SEBASTIAO VITAL NEVES RÉU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos, 

Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. 

SEBASTIAO VITAL NEVES, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito, que lhe ocasionou invalidez permanente, 

razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento 

do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, e a falta de interesse processual pela pendência de finalização 

do prévio requerimento administrativo. No mérito a ausência de provas 

quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. Foi juntado o termo de sessão de conciliação. 

Houve a realização de perícia médica e a manifestação das partes quanto 

ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que 

é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda 

não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio 

do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 

11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA 

IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo 

passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o 

consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da indenização 

referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar 

rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede 

o beneficiário de ingressar com demanda judicial visando o complemento 

da referida indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito 

liberatório apenas em relação ao valor constante no recibo. 

(...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 

70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 

70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse processual em razão da pendência de finalização do prévio 

requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 15/12/2014. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que SEBASTIAO VITAL NEVES, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do tornozelo direito de intensa intensidade avaliada em 

75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 
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percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

75% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

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

estilo. Cuiabá - MT, 17 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034905-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034905-15.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. ALESSANDRA RODRIGUES DA 

SILVA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 30/09/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, bem como a falta de interesse processual pela ausência de 

prévio pedido administrativo. No mérito impugna os documentos juntados, 

alega a insuficiência probatória do registro de ocorrência, inexistência de 

prova da invalidez, discorre sobre os valores da indenização, pagamento 

proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré ainda impugna os documentos juntados, alegando 

para tanto que as assinaturas constantes nos documentos são 

evidentemente diferentes. Entretanto, esta argumentação não prospera, 

tendo em vista que em análise aos documentos, nota-se que a diferença 

presente nas assinaturas é pequena, referente apenas a grafia utilizada 

no momento, levando-se em conta, inclusive, a data da confecção de cada 

documento. Além disso, a parte ré alega insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 
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trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 30/09/2017. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que ALESSANDRA 

RODRIGUES DA SILVA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

por lesão neurológica de residual intensidade avaliada em 10%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Embora em manifestação ao laudo pericial 

a parte ré tenha requerido esclarecimento da graduação da lesão, entendo 

desnecessário tal pedido, vez que apenas protelaria o deslinde do 

processo, o qual encontra-se devidamente instruído. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – 

DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – 

PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em cerceamento de 

defesa se os elementos dos autos mostram-se suficientes ao 

convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação probatória, que 

somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É inquestionável o valor 

probante do laudo pericial produzido no âmbito do Mutirão DPVAT, 

subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente habilitados para 

tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: José de Carvalho 

Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 23/03/2018) 

Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo 

de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta por lesão 

neurológica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo a autora faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 

(mil trezentos e cinquenta reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

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

estilo. Cuiabá - MT, 17 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037344-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

VITAL DE CARVALHO ALENCAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037344-96.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VITAL DE CARVALHO ALENCAR RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. VITAL DE CARVALHO ALENCAR, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

23/02/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento da diferença do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 8.437,50 (oito mil quatrocentos e trinta e 

sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros legais, mais a 
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correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

satisfação da indenização em esfera administrativa. No mérito alega a 

improcedência do pedido de complementação da indenização devido à 

regularidade do valor pago, discorre sobre o valor pago em sede 

administrativa, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse processual pela satisfação da indenização em esfera 

administrativa, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que o recebimento em questão não gera quitação do valor 

do seguro, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido: 

“APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO 

DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. Prescrição. 

Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data do 

pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de Carência 

de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, não cabe 

falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da requerente ter 

recebido, administrativamente, valor que a seguradora recorrente 

entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear o que 

supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores recebidos 

administrativamente. (...)(TJ-BA – APL: 05028180820158050039, Relator: 

José Olegário Monção Caldas, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/03/2018) (grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 23/02/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que VITAL DE CARVALHO ALENCAR apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura crânio facial de leve 

intensidade avaliada em 25%; do membro superior direito de intensa 

intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100%; e 25% de invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior direito, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo: 

a)100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 25% 

desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais); b)70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo a autora faz 

jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos); Totalizando a quantia de R$ 10.462,50 (dez mil 

quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Todavia, a 

parte autora alega ter recebido pagamento administrativo no valor de R$ 

5.062,50 (cinco mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos), como 

consta ID 11099636, logo faz jus ao valor remanescente de R$ 5.400,00 

(cinco mil e quatrocentos reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 
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estilo. Cuiabá - MT, 17 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036390-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA FERREIRA GIMENEZ (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036390-50.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

KARLA FERREIRA GIMENEZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. KARLA FERREIRA GIMENEZ, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 02/10/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, pendência documental do requerimento administrativo, falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo, bem como 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo devido comprovante de residência apresentado estar 

em nome de terceiro. No mérito alega a insuficiência probatória do registro 

de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os 

valores da indenização, a forma de pagamento, inaplicabilidade da 

inversão pelo Código de Defesa do Consumidor, necessidade de prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 
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franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 02/10/2017. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que KARLA FERREIRA 

GIMENEZ apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais); Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 17 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037916-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS LUCAS GUSMAO DE SOUZA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037916-52.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MATHEUS LUCAS GUSMAO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. MATHEUS LUCAS GUSMÃO 

DE SOUZA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 31/08/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo, bem como ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito impugna 

os documentos juntados, alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores 

da indenização, pagamento proporcional à lesão, inaplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 
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preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré ainda impugna os documentos juntados, alegando 

para tanto que as assinaturas constantes nos documentos são 

evidentemente diferentes. Entretanto, esta argumentação não prospera, 

tendo em vista que em análise aos documentos, nota-se que a diferença 

presente nas assinaturas é pequena, referente apenas a grafia utilizada 

no momento, levando-se em conta, inclusive, a data da confecção de cada 

documento. Além disso, a parte ré alega insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 31/08/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que MATHEUS LUCAS GUSMAO 

DE SOUZA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do quarto 

dedo do pé direito de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, 

deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 
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enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do quarto dedo do 

pé direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 10%. Desse modo, 10% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta 

reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 1.012,50 

(mil e doze reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor 

máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da 

Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo 

percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

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

estilo. Cuiabá - MT, 17 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031034-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ANTONIO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031034-74.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO ALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ANTONIO ALVES DA SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 20/08/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido à inexistência 

de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas 

quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária, honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 
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Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 20/08/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ANTONIO ALVES DA SILVA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro direito de intensa intensidade avaliada em 

75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

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

estilo. Cuiabá - MT, 17 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020825-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA (ADVOGADO(A))

ELIZABETH DA CRUZ E SILVA (AUTOR(A))

VICTOR PINHEIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (RÉU)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Processo n. 1020825-12.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de Danos Morais promovida 

por Elizabeth da Cruz e Silva em desfavor de Calcenter – Calçados Centro 

Oeste Ltda. A parte autora foi intimada 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., no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. Contudo, mesmo regularmente 

intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, conforme certificado (Id. 152279258). O artigo 290, do 

NCPC determina: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, 

foi dada oportunidade à parte autora para que o processo não tivesse um 

fim por ela indesejado (extinção sem resolução do mérito), mas 

infelizmente a sua desídia nos faz concluir pelo seu desinteresse pela 

ação. Ressalte-se que para o recolhimento das custas e taxas judiciárias 

somente a intimação do advogado é suficiente, pois a intimação pessoal 

da parte somente é obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 

do NCPC. Assim, mesmo após regular intimação para emendar a inicial, a 

parte autora deixou decorrer o prazo sem se manifestar, devendo o 

processo ser extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de 

pressuposto processual. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais. Também sem 

honorários advocatícios, por ausência de resistência à lide. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036240-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL BEZERRA DE SA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036240-69.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MICHAEL BEZERRA DE SA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MICHAEL BEZERRA DE SA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 
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11/07/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento integral do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta de interesse processual pela ausência de prévio pedido 

administrativo, pendência documental do requerimento administrativo, bem 

como ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo devido comprovante de residência 

apresentado estar ilegível. No mérito alega insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, inexistência de prova de invalidez, discorre sobre 

os valores da indenização, a forma de pagamento, inaplicabilidade da 

inversão com base no Código de Defesa do Consumidor, necessidade de 

prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão da parte autora 

ter apresentado comprovante de residência ilegível, os artigos 319 e 320 

do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço 

caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de afastar a parte 

de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que afasto a 

preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO 

CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE 

REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA 

INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE 

NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do 

CPC/2015, a parte autora deve informar seu endereço, além de outros 

dados estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de 

residência. De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora 

não é requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o 

juiz, de forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma 

conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio 

Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, a ré 

alega insuficiência probatória do registro de ocorrência, argumentando 

que o fato não fora presenciado pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam 

que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 11/07/2017. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que MICHAEL BEZERRA DE SA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 
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membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

17 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035603-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CAMILA FERREIRA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035603-21.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAMILA FERREIRA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CAMILA FERREIRA COSTA, qualificada nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

08/09/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido à inexistência 

de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas 

quanto à invalidez permanente da parte postulante, inaplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 
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consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 08/09/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que CAMILA FERREIRA COSTA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para 

o membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 50% desse 

valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

17 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002905-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

SELMA CONSUELO FERREIRA MENDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Processo n. 1002905-25.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação 

Indenizatória Por Danos Morais promovida por Selma Consuelo Ferreira 

Mendes em desfavor de MRV Engenharia e Participações S/A e MRV 

Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda. As partes 

noticiaram (Id. 13765224) que se compuseram amigavelmente, requerendo 

a homologação do acordo e a extinção do processo. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente 

ação, com fulcro no artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 138 de 376



Honorários advocatícios na forma pactuada. Sem custas processuais 

considerando que a transação ocorreu antes da sentença. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000072-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000072-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. LUIZ CARLOS ALVES DOS 

SANTOS, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 05/04/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária, 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 05/04/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro direito de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

ombro direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 
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relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 17 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001345-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

FERNANDO ALVES DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001345-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDO ALVES DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. FERNANDO ALVES DA COSTA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 02/11/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta de interesse processual pela ausência de prévio pedido 

administrativo, pendência documental do requerimento administrativo, bem 

como ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo devido comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro. No mérito impugna os documentos 

ilegíveis, alega a insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização, pagamento proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 
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qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré ainda impugna os documentos juntados, alegando 

para tanto que consta no processo documento ilegível. Entretanto, esta 

argumentação não prospera, tendo em vista que em análise ao 

documento, nota-se que é possível fazer a leitura desse normalmente. 

Além disso, a parte ré alega insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 02/11/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que FERNANDO ALVES DA 

COSTA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé 

esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

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

estilo. Cuiabá - MT, 17 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000140-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

FRANCISLLENY OLIVEIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):
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GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000140-81.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISLLENY OLIVEIRA RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. FRANCISLLENY OLIVEIRA RIBEIRO, qualificada 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 10/06/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta de interesse processual pela ausência de prévio pedido 

administrativo, bem como pendência documental do requerimento 

administrativo. No mérito impugna os documentos juntados, alega a 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, inexistência de prova da 

invalidez, discorre sobre os valores da indenização, pagamento 

proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré ainda impugna os documentos juntados, alegando 

para tanto que as assinaturas constantes nos documentos são 

evidentemente diferentes. Entretanto, embora haja divergência, visto que 

no documento consta rubrica e no mandato assinatura por extenso, o feito 

não restou prejudicado, tendo em vista que em análise aos demais 

documentos, como a CTPS, nota-se que a assinatura por extenso é a 

mesma. Além disso, a parte ré alega insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 10/06/2016. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que FRANCISLLENY OLIVEIRA 

RIBEIRO, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé direito 

de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 
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contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

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

estilo. Cuiabá - MT, 17 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015719-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR CLARINDO COSTA NETO (REQUERENTE)

JONAS CANDIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MATHEUS CLARINDO VIEIRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CLARINDO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Processo n. 1015719-69.2018.8.11.0041 Visto. Matheus Clarindo Vieira 

Costa e Artur Clarindo Costa Neto, qualificados nos autos, pugnam pela 

Expedição de Alvará Judicial para levantamento de valores provenientes 

de contas bancárias junto ao Banco Santander e Banco Itáu e ainda, 

transferência de uma motocicleta Honda e um veículo Fiat Strada, que 

estão em nome de Francisco Clarindo Costa, falecido em 17 de março de 

2018, já que são os únicos herdeiros do falecido. Com a inicial vieram os 

documentos que entenderam necessários. É o relatório. Decido. Trata-se 

de matéria de menor complexidade e, em razão de não existir necessidade 

de produção de outras provas, consoante os princípios da economia e 

celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. O pedido 

autônomo de alvará judicial visa dar celeridade ao pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida por seus 

respectivos titulares, tornando desnecessário, o ajuizamento de inventário 

ou de arrolamento para fins de transferência de numerário deixado pelo de 

cujus aos seus herdeiros. Do mesmo modo, a jurisprudência reconhece a 

possibilidade jurídica de utilização da ação de alvará para transferência de 

veículo, desde que seja o único bem deixado pelo de cujus e preenchidos 

os requisitos legais. Todavia, a jurisprudência aceita a venda, por meio de 

alvará judicial, sem que haja necessidade de se recorrer ao procedimento 

de inventário ou partilha, no entanto, é necessário que se trate de único 

bem da pessoa falecida, o que não é o caso dos autos, já que constou na 

inicial a existência de uma motocicleta Honda, vermelha, CG 160 Start 

2017/17, avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e um automóvel Fiat 

Strada Working, 2000/01 de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de 

valores existentes no Banco Santander e Banco Itaú. Desse modo, não 

obstante tenham os autores pugnado pela expedição de alvará, entendo 

que é necessário que a sucessão dos bens deixados pelo falecido 

Francisco Clarindo Costa seja feita pela via do inventário ou arrolamento 

de bens, inclusive para evitar eventuais fraude ao erário e para impedir 

prejuízos à eventual companheira meeira. Posto isso, com fundamento no 

artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

Pedido de Alvará Judicial proposto por Matheus Clarindo Vieira Costa e 

Artur Clarindo Costa Neto, sem resolução do mérito. Sem custas 

processuais por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Sem 

honorários advocatícios, pois incabível na espécie. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após 

as baixas e anotações pertinentes. Cuiabá, 17 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008645-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE VITORIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008645-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAYANE VITORIA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. RAYANE VITORIA DE OLIVEIRA, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 12/11/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento 

integral do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 143 de 376



SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 12/11/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que RAYANE VITORIA DE OLIVEIRA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do tornozelo esquerdo de leve intensidade 

avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do 

tornozelo esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou 

seja, R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 17 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024468-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONNIE SILVA E OLIVEIRA (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária c/c Pedido de Indenização 

ajuizada por Ronnie Silva e Oliveira em desfavor de Grupo Econômico 

Kroton Educacional S/A (UNIC – Universidade de Cuiabá). O autor 

peticionou conforme ID 14738469, informando não mais possuir interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo a sua extinção. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela 
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parte autora conforme ID 14738469, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 

485, VIII do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006869-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DA SILVA TAVARES (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISLENE CATARINA DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1006869-26.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação do autor - ID 13357763 , determino que 

intime-se a parte requerida para manifestar quanto ao interesse em uma 

nova audiência de conciliação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025955-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA ELENA FEITOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISLENE CATARINA DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º1025955-80.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança – Seguro Obrigatório DPVAT Com Pedido 

de Exibição de Documentos ajuizada por MARIA ELENA FEITOSA DOS 

SANTOS em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a 

argumentação e os documentos apresentados, DEFIRO o pedido da autora 

e determino que a requerida exiba nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o processo administrativo em nome da parte autora. Outrossim, designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 12/12/2018, às 08:15 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, considerando que a 

parte autora manifestou que não possui o interesse pela audiência de 

conciliação, a mesma tão somente não será realizada caso o requerido 

apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, contados da data 

de audiência, informando o seu desinteresse. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026087-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

RICARDO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISLENE CATARINA DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º1026087-40.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança – Seguro Obrigatório DPVAT Com Pedido 

de Exibição de Documentos ajuizada por RICARDO PEREIRA DOS SANTOS 

em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a argumentação e 

os documentos apresentados, DEFIRO o pedido da autora e determino que 

a requerida exiba nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o processo 

administrativo em nome da parte autora. Outrossim, designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 12/12/2018, às 08:30 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer 

a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código 

de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, considerando que a 

parte autora manifestou que não possui o interesse pela audiência de 

conciliação, a mesma tão somente não será realizada caso o requerido 

apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, contados da data 

de audiência, informando o seu desinteresse. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029758-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

JOSE PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISLENE CATARINA DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029758-71.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOSE PAULO DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

12/12/2018, às 08:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 
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ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029794-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ASTROGILDO DE BULHOES (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISLENE CATARINA DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029794-16.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ADRIANO ASTROGILDO DE BULHOES, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 12/12/2018, às 09:30 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002714-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO NUNIS COUTINHO (AUTOR(A))

MARILENE LOANGO COUTINHO (AUTOR(A))

ALBERTINA PRADO RICARDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COM E CONST LTDA - ME 

(RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBERTINA PRADO RICARDO (CONFINANTES)

LADAURI GAUDENCIO (CONFINANTES)

EDSON DOS SANTOS (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997546 Nr: 22431-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 

11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes (autor e réu) 

para o Mutirão MRV que se realizará no CEJUSC, localizado no Fórum da 

capital, em 10/10/2018 às 12h, na sala 7.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1087406 Nr: 4921-37.2016.811.0041

 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: RONE SILVA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XIX INCORPORAÇOES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MENDES DE 

OLIVEIRA MIL HOMENS - OAB:15548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:325.150, JULIANO BATTELLA GOTLIB - 

OAB:227.548 OAB/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes (autor e réu) 

para o Mutirão MRV que se realizará no CEJUSC, localizado no Fórum da 

capital, em 10/10/2018 às 12h30, na sala 2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1040309 Nr: 41779-04.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INALDA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PEDEOURO IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:7452/MT, ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA - 

OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes (autor e réu) 

para o Mutirão MRV que se realizará no CEJUSC, localizado no Fórum da 

capital, em 10/10/2018 às 10h30, na sala 2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993122 Nr: 19932-43.2015.811.0041

 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: MARCOS EDUARDO DANTAS

 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 da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls. 192/198 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992148 Nr: 19509-83.2015.811.0041

 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: JOSÉ ANTONIO DE SOUSA, LARISSE FERNANDA 

ABADE DE SOUSA, CAMILA CRISTINE ABADE DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA, HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, MAIRA BORDIGON QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA 

JOPPERT - OAB:295106/SP, MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - 

OAB:17.930-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO LITVAY - OAB:7042

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

Hospital Jardim Cuiaba ltda para, em cinco dias, manifestar-se sobre a 

devolução do MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1297844 Nr: 7794-39.2018.811.0041

 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: ARITANA AGROPECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON HUDSON CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ARAGÃO DOS SANTOS - 

OAB:346192/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Aduz que o Oficial de Justiça arrestou diversos bens de propriedade 

da autora, ora embargante, alegando que supostamente pertenciam ao 

executado.Informa que é proprietária dos bens arrestados no processo 

executivo, razão pela qual visa à restituição para evitar maiores 

prejuízos.Instruiu os autos com os documentos de fls. 12/32.Vieram os 

autos conclusos.Fundamento:Prescreve o art. 674, do Código de 

Processo Civil que, aquele que sobre constrição poderá requerer o seu 

desfazimento por meio de oposição de embargos. Vejamos:Art. 674. 

Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de 

constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tinha direito 

incompatível com o ato constritivo, poderá requerer o seu desfazimento ou 

sua inibição por meio de embargos de terceiro.Pois bem.No caso em tela, 

informa a parte autora que é proprietária de diversos bens móveis, 

todavia, por meio do processo de nº 8623-56.2016.811.0041, houve a 

determinação e deferimento da penhora dos mesmos.Desse modo, 

entendo que os documentos acostados caracterizam-se como elementos 

suficientes para indicar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo.Dispõe o art. 678, do Código de 

Processo Civil:Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente 

provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas 

constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a 

manutenção ou a reintegração da posse, se o embargante a houver 

requerido.Isto posto, RECEBO os presentes embargos e determino a 

suspensão dos atos constritivos que atingiram os bens litigiosos objeto 

dos embargos e a reintegração dos mesmos para a parte autora, 

conforme art. 678, do Código de Processo Civil. Cite-se o embargado para 

contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 679, 

do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997346 Nr: 22329-75.2015.811.0041

 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: DANIEL DE OLIVEIRA MERRELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:12960/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Vistos, etc.

Em atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial, conforme fls. 112.

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.: 1055856 Nr: 49083-54.2015.811.0041

 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: CLAUDIO PASCOSKI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O, 

LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - OAB:16928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 190 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 219, devendo o valor de R$ 10.294,06 (dez mil duzentos e noventa 

e quatro reais e seis centavos) ser levantado por Hernani Zanin (CPF nº 

250.606.511-34, Banco do Brasil, Agência 4043-6, Conta Corrente nº 

12.870-8).

 Com o levantamento dos valores e considerando a existência de trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996882 Nr: 22098-48.2015.811.0041

 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: MARLON ALVES ANDRADE

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 Vistos, etc.

Em atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial, conforme fls. 84.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 985800 Nr: 16694-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA FERNANDES NEGRÃO

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

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:10041/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA 

CARESSATO GATTASS - OAB:OAB/MT 9700

 Vistos, etc.

Em atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial, conforme fls. 169.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 988978 Nr: 18063-45.2015.811.0041

 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: EDENILZA ROMANA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, FELIPE 

MOTA GAUDENCIO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

CARLOS EDUARDO P. BRAGA - OAB:12.572/MT

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação de fls. 285/287, desconstituo o perito 

nomeado 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 necessária, o 

qual deverá cumprir o encargo independente de termo de compromisso 

(artigo 466 do CPC).

No mais, mantenho integralmente a decisão de fls. 282.

Aguarde-se a conclusão dos trabalhos periciais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1322734 Nr: 14032-74.2018.811.0041

 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: THAYANA CRISTINA RAMOS DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO 

NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS - OAB:9.938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo a audiência para a oitiva das testemunhas Ralf Gonçalves Cruz, 

para o dia 22/11/2018, às 16:45 horas.

Nos termos do art. 455, § 1º, 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, devendo juntar cópia da correspondência de intimação 

e do comprovante de recebimento, com antecedência mínima de 03 (três) 

dias em relação à audiência.

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 972963 Nr: 10665-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COCENZO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HR SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RAFAEL SANCHEZ PEREZ - 

OAB:OAB/SP 236.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 120.

Oficiem-se as pessoas jurídicas descritas às fls. 120 para que forneçam, 

no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço constante no banco de dados 

do requerido HR Serviços e Representações Eireli (CNPJ nº 

18.347.293/0001-43).

Com a juntada de novo endereço, expeça-se o mandado de citação, com 

as observâncias e advertências legais.

Não sendo localizado o endereço da parte requerida, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1096359 Nr: 8997-07.2016.811.0041

 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: MULTIBAR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA HOTÉIS E 

RESTAURANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA DIAS DE LANA ME, 

ALESSANDRA DIAS DE LANA, DOUGLAS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PERES DO PINHO - 

OAB:8.065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG, SIEL e INFOJUD 

a fim de perquirir o endereço da parte requerida Douglas Dias (CPF nº 

329.131.411-53).

Com a localização do endereço, determino a citação da parte requerida, 

mediante as observâncias e advertências legais.

Não sendo localizado o endereço ou restando negativa a diligência 

realizada, intime-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, 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.: 1102909 Nr: 11673-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NC ALIMENTOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECANTO GRIL RESTAURANTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO M. 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 85 e determino a realização de buscas por meio do 

sistema RENAJUD, para a localização de bens em nome da parte 

executada Recanto Grill Restaurante Ltda. – ME (CNPJ nº 

14.916.642/0001-40) e, caso sejam localizados, determino a imediata 

restrição dos mesmos, no limite do valor do débito.

Caso o resultado seja positivo, intime-se a parte executada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Sendo negativo o resultado da busca, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999661 Nr: 23310-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO CEZAR JORGE PELLARIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZÓRIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARBOSA ARRUDA 

- OAB:16336

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação a respeito do pedido de fls. 112/114, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito da impugnação a penhora, apresentada às fls. 106/111, 
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requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1096932 Nr: 9270-83.2016.811.0041

 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: MARCO AURELIO RAMOS BOCARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELLA ESTHER DE FREITAS, ROGER DOS 

SANTOS OLIVEIRA, SUELI APARECIDA LOPES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG, SIEL e INFOJUD 

a fim de perquirir o endereço da parte requerida Rafaella Esther de Freitas 

(CPF nº 005.439.201-27), Roger dos Santos Oliveira (CPF nº 

005.636.311-71) e Sueli Aparecida Lopes de Freitas (CPF nº 

781.319.198-04).

Com a localização do endereço, determino a citação da parte requerida, 

mediante as observâncias e advertências legais.

Não sendo localizado o endereço ou restando negativa a diligência 

realizada, intime-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993162 Nr: 19959-26.2015.811.0041

 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: GIOVANA MACAGNAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES DA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG, SIEL e INFOJUD 

a fim de perquirir o endereço da parte requerida Adriana Gonçalves 

Guimarães da Cunha (CPF nº 522.229.691-15).

Com a localização do endereço, determino a citação da parte requerida, 

mediante as observâncias e advertências legais.

Não sendo localizado o endereço ou restando negativa a diligência 

realizada, intime-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1145035 Nr: 29650-30.2016.811.0041

 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: R. O. ALVES -ME, RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA ALVES DA SILVA, JOSÉ ROBERTO 

BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG, SIEL e INFOJUD 

a fim de perquirir o endereço da parte requerida Andreia Alves da Silva 

(CPF nº 838.501.391-15) e José Roberto Bezerra (CPF nº 

621.067.161-68).

Com a localização do endereço, determino a citação da parte requerida, 

mediante as observâncias e advertências legais.

Não sendo localizado o endereço ou restando negativa a diligência 

realizada, intime-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1129414 Nr: 22775-44.2016.811.0041

 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): MMS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E 

SERVIÇOS LTDA, AUGUSTINHO MORO, EDMILSON JOSÉ DOS SANTOS, 

LUIZA CLEMENTINA PALAVRO MORO, ANGELA CRISTINA RODRIGUES 

DOS SANTOS, CHRISTÓVÃO MONTEIRO DA SILVA, MARCELA 

ARAGONEZ DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a expedição de mandado de citação da executada Marcela 

Aragonez, no endereço indicado às fls. 172, observada as formalidades 

legais.

Antes de qualquer manifestação, expeça-se mandado de citação da 

executada MMS Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda., no endereço 

indicado na inicial, observada às formalidades legais.

Torno válida a citação da requerida Luiza Clementina Palavro Moro, nos 

termos do art. 248, § 4º, do Código de Processo Civil.

Determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG, SIEL e INFOJUD 

a fim de perquirir o endereço da parte requerida Angela Cristina Rodrigues 

dos Santos (CPF nº 882.544.881-34) e Edmilson José dos Santos (CPF nº 

452.954.331-53).

Com a localização do endereço, determino a citação da parte requerida, 

mediante as observâncias e advertências legais.

Não sendo localizado o endereço ou restando negativa a diligência 

realizada, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Postergo a apreciação do pedido de arresto para após a efetivação da 

citação dos executados.

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.: 1112432 Nr: 15691-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDCLIN CENTER MÉDICO DIAGNÓSTICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGILE COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS 

LTDA, CARLOS RIBEIRO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TURCATO - 

OAB:8127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:OAB/MT 10.833

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acostar aos autos o demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito, 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.: 1007157 Nr: 26419-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA ME, 

MIQUEIAS ADRIANO DA SILVA LOPES, VANESSA APARECIDA DE 

FARIAS ALVES, WAGNER CHARLES DE ASSIS ALVES, ANA PAULA 

MACHADO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY ROLIM DE ALENCAR 

FILHO - OAB:

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação a respeito do pedido de fls. 151, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir integralmente a 

decisão de fls. 85/87, acostando aos autos a cópia de seus holerites dos 

últimos 03 (três) meses e a Declaração do Imposto de renda, sob pena de 

indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, bem como esclarecer 

quanto ao polo passivo da demanda, informando se as pessoas físicas 

são requeridas ou tão somente representantes da pessoa jurídica.

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.: 1166822 Nr: 38736-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA DOS REIS FRANCO LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 103 e determino a realização de buscas por meio do 

sistema RENAJUD, para a localização de bens em nome da parte 

executada Jussara dos Reis Franco Lobo (CPF nº 007.829.481-97) e, 

caso sejam localizados, determino a imediata restrição dos mesmos, no 

limite do valor do débito.

Caso o resultado seja positivo, intime-se a parte executada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Sendo negativo o resultado da busca, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967721 Nr: 8117-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELANDERSON RODRIGUES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLORIA AUXILIADORA DA COSTA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA BOAVENTURA - 

OAB:10.434, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - OAB:15980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 68/69 e determino a realização de buscas por meio 

do sistema RENAJUD, para a localização de bens em nome da parte 

executada Glória Auxiliadora da Costa Sales (CPF nº 915.492.481-20) e, 

caso sejam localizados, determino a imediata restrição dos mesmos, no 

limite do valor do débito.

Caso o resultado seja positivo, intime-se a parte executada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Sendo negativo o resultado da busca, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se a decisão de fls. 46 para a inclusão do nome da executada no 

cadastro de inadimplentes.

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.: 980550 Nr: 14347-10.2015.811.0041

 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: PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS IKEDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG, SIEL e INFOJUD 

a fim de perquirir o endereço da parte requerida Luiz Carlos Ikeda Filho 

(CPF nº 034.572.461-57).

Com a localização do endereço, determino a citação da parte requerida, 

mediante as observâncias e advertências legais.

Não sendo localizado o endereço ou restando negativa a diligência 

realizada, cite-se por edital, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante as 

observâncias e advertências legais.

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.: 1015769 Nr: 30025-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURI NUNES PEREIRA, ELIANE CAVALLI PEREIRA, 

CLEIDE ANTERES LIMA FRANCO, CLEIDE IMOVEIS ADMINISTRAÇAO, 

PARTICIPAÇAO E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MS 5820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG, SIEL e INFOJUD 

a fim de perquirir o endereço da parte requerida Anderson Sioni (CPF nº 

840.463.259-68).

Com a localização do endereço, determino a citação da parte requerida, 

mediante as observâncias e advertências legais.

Não sendo localizado o endereço ou restando negativa a diligência 

realizada, intime-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 972273 Nr: 10347-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS ONOFRE DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS 

SILVA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÍNIO PERIOLO PADILHA JÚNIOR, JOCELI 

GRACIELE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI APARECIDA DE MIRANDA - 

OAB:13938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG, SIEL e INFOJUD 

a fim de perquirir o endereço da parte requerida Plinio Periolo Padilha 

Júnior (CPF nº 006.975.091-25).

Com a localização do endereço, determino a citação da parte requerida, 

mediante as observâncias e advertências legais.

Não sendo localizado o endereço ou restando negativa a diligência 

realizada, cite-se por edital, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante as 

observâncias e advertências legais.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1295556 Nr: 6894-56.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA DE MORAES

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:OAB/MT 14.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 20, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informar o endereço correto da parte requerida, para o 

cumprimento dos atos, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo e com a juntada do endereço correto, cumpra-se 

conforme decisão de fls. 15.

Na ausência de 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.: 1331064 Nr: 15852-31.2018.811.0041

 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: LUIZ CARLOS SANTOS BRAGA

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

SERVIÇOS LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, União Federal - Banco do 

Brasil S/A, PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:OAB/MT 19.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 117995 Nr: 6877-45.2003.811.0041

 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: SANENG SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANAMÉRICA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGER FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 8.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ESTEVES DE LACERDA 

FILHO - OAB:2.492/MT

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030359-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ELISANGELA FARIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAFAELA DALLA COSTA TOMAZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030359-77.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Elisangela Farias em desfavor de Oi S/A, 

com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a exclusão 

da restrição existente em nome do autor. Aduz a parte autora que foi 

constatada uma restrição creditícia lançada em seu nome/CPF, todavia 

informa desconhece a origem da dívida, sendo ilícita a sua inclusão no 

cadastro de inadimplentes. Informa que não realizou qualquer tipo de 

relação jurídica que originou a restrição de seu crédito, de modo que o ato 

é indevido. Requer o julgamento procedente a fim de que o requerido seja 

condenado ao pagamento de indenização por danos morais. Vieram os 

autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 

concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que foi surpreendida 

com a negativação de seu nome pela parte requerida, em razão de 

negócio jurídico não realizado, de modo que a restrição é indevida. Em 

juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito do autor, tendo em vista a negativação do nome do 

autor (ID nº 15323741), bem como a alegação de não contratação dos 

serviços. Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo 

de dano consiste no fato de a permanência da negativação implicar em 

restrição do crédito do autor. Não restando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da 

tutela de urgência, determino a expedição de ofício para que o banco de 

dados do SERASA e congêneres, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o 

nome da autora de seu banco de dados, sob pena de aplicação das 

medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 

13/11/2018, às 11:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 
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outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003867-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADUANITY DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA (EXEQUENTE)

CRISTIANO DE OLIVEIRA DOMINGOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MERINO 00728078147 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAELA DALLA COSTA TOMAZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003867-48.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor 

Solvente ajuizada por ADUANITY Distribuidora Têxtil Ltda. em desfavor de 

Ana Paula Merino. Cite-se a parte executada, no prazo de 03 (três) dias 

(art. 829 do CPC), efetuar o pagamento do débito, acrescido das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, que poderão ser reduzidos pela metade em caso 

de pagamento integral do débito no prazo acima previsto. Conste no 

mandado que no prazo para embargos, se os executados reconhecerem 

a dívida exequenda poderá depositar 30% do montante e o restante 

parcelar em até seis vezes, acrescidos de correção monetária e juros de 

um por cento ao mês, na forma do artigo 916 do CPC. A parte executada 

interpor embargos no prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 

231, do CPC, distribuídos por dependência e instruídos com as cópias 

processuais relevantes. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de 

que, não localizada a parte executada, deverá, na primeira oportuni-dade, 

requerer as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena 

de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. 

Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato a penhora 

de bens, após, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os executados. Não 

encontrada a parte executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020282-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRED ROGERIO CERILO - ME (REQUERENTE)

GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JOSE MILANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAELA DALLA COSTA TOMAZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020282-09.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como mandado. 

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações. Após, 

devolvam-se os autos ao juízo deprecante, mediante as formalidades 

legais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014522-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres (ADVOGADO(A))

BONA IMPORTS COMERCIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALOGRADO VIERIA COMERCIOS E SERVIÇOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAELA DALLA COSTA TOMAZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014522-79.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Danos Materiais e Morais ajuizada por 

Bona Imports e Com. Eireli – EPP em desfavor de Alogrado Vieira Comércio 

e Serviços. Acolho a emenda de Id nº 14379962. Designo audiência de 

conciliação para o dia 13/11/2018, às 12:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023465-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE CABRAL BRAGA DE LIMA (AUTOR(A))

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

FATIMA TEREZINHA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

RAFAELA DALLA COSTA TOMAZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023465-85.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Revisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais 

ajuizada por Graziele Cabral Braga Lima e Fátima Terezinha de Araújo em 

desfavor de Unimed – Cooperativa de Trabalho Médico, com pedido de 

tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida realize a 

readequação do percentual do aumento da mensalidade do plano de 

saúde conforme previsões legais, determinando-se que a cobrança 

mensal máxima no valor de R$ 755,50 (setecentos e cinquenta e cinco 

reais e cinquenta centavos) ou, caso o entendimento seja diverso, para 

que seja revisado o percentual que o juízo entende como correto para o 

equilíbrio da relação contratual. Consta na inicial que as partes são 

usuárias do plano de saúde requerido desde a data de 01 de setembro de 

2009, por meio de convênio firmado para os servidores do Tribunal 

Regional do Trabalho, sendo que o contrato prevê reajuste anual no mês 

de setembro de cada ano. Aduz que no mês de junho/2014 a autora 

Fátima completou 58 (cinquenta e oito) anos de idade e, em virtude da 

faixa etária, o valor da mensalidade do plano de saúde passou de R$ 

395,80 (trezentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos) para R$ 

791,56 (setecentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos). 

Relata que no mês de setembro/2015 o valor foi modificado, passando a 
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mensalidade do plano de saúde par o valor exorbitante de R$ 1.036,00 (um 

mil e trinta e seis reais). Informa ser necessária a revisão e readequação 

das cláusulas contratuais, a fim de garantir o equilíbrio contratual. Vieram 

os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, verifica-se que 

a autora pleiteia a concessão da tutela de urgência, para que a requerida 

realize a readequação do percentual do aumento da mensalidade do plano 

de saúde conforme previsões legais, determinando-se que a cobrança 

mensal máxima no valor de R$ 755,50 (setecentos e cinquenta e cinco 

reais e cinquenta centavos) ou, caso o entendimento seja diverso, para 

que seja revisado o percentual que o juízo entende como correto para o 

equilíbrio da relação contratual. Verifica-se presente probabilidade do 

direito pelos documentos acostados, em especial ao extrato analítico (ID nº 

14465574, 14465579, 14465585, no qual se constata a realização de 

reajustes, restando ainda comprovado o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, visto que a cobrança constitui obstáculo à 

continuidade da contratação do seguro saúde hospitalar pelo beneficiário. 

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória para 

determinar que a requerida se abstenha de aplicar ao contrato de plano de 

saúde o reajuste por mudança de faixa etária, sob pena de aplicação das 

medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, 

do Código de Processo Civil. Outrossim, nos autos do RESP 1.568.244 - 

RJ, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão da tramitação 

dos processos, individuais ou coletivos que discutem sobre “validade da 

cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da 

mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário" (decisão 

prolatada em 05/05/2016). No caso dos autos, como a parte requerente 

busca a revisão do contrato para excluir definitivamente o reajuste etário, 

pugnando pela condenação da requerida por danos morais, DETERMINO a 

suspensão dos autos até o julgamento do 1.568.244-RJ perante o STJ. 

Com a notícia do julgamento, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015374-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M D ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RAFAELA DALLA COSTA TOMAZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015374-74.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino a expedição de certidão, nos termos do art. 

828, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido e determino a expedição 

de novo mandado de intimação, para ser cumprido no endereço indicado 

no Id nº 14073048, observando as formalidades legais. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014058-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MAURO MAIA DA VEIGA (EXEQUENTE)

ANA GERMANA DE MORAES (ADVOGADO(A))

MARIANE GOMES DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM DE FATIMA MARQUES DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAELA DALLA COSTA TOMAZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014058-89.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de Id nº 13382842, defiro o pedido e determino a 

expedição de mandado de intimação, penhora e avaliação de bens da 

parte requerida, mediante as formalidades legais e, sendo necessário, 

defiro o pedido reforço policial, a fim de que possa ser efetivada a medida. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1023577-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. ALVINA SINGH BERTO EIRELI EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - 713.732.091-00 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

RAFAELA DALLA COSTA TOMAZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023577-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de Id nº 14326029, onde o Oficial de Justiça 

constatou a existência de medicamentos no local, bem como a petição de 

Id nº 14350669, onde a parte autora relata a existência de empresa 

terceirizada para a coleta dos medicamentos e materiais, se 

comprometendo ao pagamento do valor dos serviços, defiro o pedido de Id 

nº 14350669 e determino a expedição de novo mandado de verificação, 

imissão na posse e remoção dos bens, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

informar a data da diligência com antecedência, bem como acompanhar a 

retirada dos medicamentos e materiais pela empresa a ser contratada pela 

parte autora. Cumprida a determinação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, informando o 

endereço atualizado da parte requerida. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010575-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO COSTA BRAVA (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAELA DALLA COSTA TOMAZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010575-17.2018.811.0041 Vistos, etc. Em 

atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional de 

Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 
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(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial, conforme comprovante de Id nº 

14109867. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030703-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JOACIR JOSE LEITE DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GISLENE CATARINA DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030703-58.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOACIR JOSE LEITE DE MAGALHAES, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 12/12/2018, às 08:30 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020616-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA (ADVOGADO(A))

VERIDIANO ALVES DE SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GISLENE CATARINA DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020616-43.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Complementação do Seguro Obrigatório 

– DPVAT, ajuizada por VERIDIANO ALVES DE SOUZA JUNIOR, em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o 

pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de 

conciliação, para o dia 12/12/2018, às 10:00horas a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida 

via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a 

audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de 

Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024877-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISLENE CATARINA DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024877-51.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ANTONIO OLIVEIRA ALVES, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

12/12/2018, às 11:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020370-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ESTEFANI FERREIRA DA COSTA AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GISLENE CATARINA DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020370-47.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT C/C 

Indenização por Danos Morais, ajuizada por ESTEFANI FERREIRA DA 

COSTA AMORIM, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 12/12/2018, às 11:30 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 
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ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025485-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

LUCIANO LUIZ SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISLENE CATARINA DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º1025485-49.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança – Seguro Obrigatório DPVAT Com Pedido 

de Exibição de Documentos ajuizada por LUCIANO LUIZ SANTANA em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Defiro o 

pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a argumentação e os 

documentos apresentados, DEFIRO o pedido da autora e determino que a 

requerida exiba nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o processo 

administrativo em nome da parte autora. Outrossim, designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 12/12/2018, às 11:45 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer 

a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código 

de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025940-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISLENE CATARINA DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º1025940-14.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança – Seguro Obrigatório DPVAT Com Pedido 

de Exibição de Documentos ajuizada por MARCIO ANTUNES DA SILVA em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Defiro o 

pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a argumentação e os 

documentos apresentados, DEFIRO o pedido da autora e determino que a 

requerida exiba nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o processo 

administrativo em nome da parte autora. Outrossim, designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 12/12/2018 às 08:00 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer 

a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código 

de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, considerando que a 

parte autora manifestou que não possui o interesse pela audiência de 

conciliação, a mesma tão somente não será realizada caso o requerido 

apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, contados da data 

de audiência, informando o seu desinteresse. A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030090-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER BATISTA DA GUIA (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISLENE CATARINA DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030090-38.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDER BATISTA DA GUIA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

12/12/2018, às 10:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030230-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))
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SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISLENE CATARINA DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030230-72.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DIEGO DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 12/12/2018, às 10:30 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038037-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SABATINE (AUTOR(A))

DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

MELINA DE SOUZA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038037-80.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Ana Paula Sabatine 

em face de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico Sustenta 

que é usuário do plano de saúde fornecido pela autora, A requerente, por 

volta das 23:30 horas do dia 16/12/2017, sentindo fortes dores e 

contrações, se dirigiu ao Pronto Atendimento do Hospital Fêmina desta 

capital e ao ser constatada a pressão muito elevada para o quadro 

gestacional, fora medicada, permanecendo em observação conforme 

prescrição médica. Porém, ao se constatar que mesmo medicada, a sua 

pressão só elevava, constatou-se um quadro de PRÉ ECLÂMPSIA GRAVE, 

solicitando a imediata internação da Requerente, que apresentava um 

quadro de URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, correndo risco de morte junto ao 

bebê, esta foi negada pela Ré por motivo de carência do plano. Diante todo 

o transtorno, a médica desesperada afirmou que a Autora não poderia 

jamais ir para casa. Fez contato com vários colegas médicos, e pelo SUS, 

encaminhou a requerente para o Hospital Santa Helena na madrugada de 

domingo para internação. Em razão da negativa da Ré, a princípio, em 

internar e consequentemente realizar o parto prematuro da Autora, que 

deu entrada no Hospital Femina com PRÉ ECLÂMPSIA GRAVE (estado de 

urgência/emergência), sob alegação de carência do seu plano de saúde, 

pleiteia a confirmação da liminar para a autorização do atendimento, bem 

como condenação em danos morais. Intimada para apresentar 

contestação, a requerida quedou-se inerte, conforme certidão ID 

13681564. Intimada a se manifestar, a parte autora pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide (ID 13848409). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

ajuizada por Ana Paula Sabatine em face de Unimed Cuiabá – Cooperativa 

de Trabalho Médico. A requerida devidamente citada, não apresentou 

contestação, razão pela qual decreto-lhe a revelia e verificando que a 

matéria é unicamente de direito, não havendo necessidade de se produzir 

provas em audiência, passo ao julgamento da lide, na forma prevista no 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. A despeito do decreto de revelia, 

a apelada-autora não está isenta de comprovar os fatos constitutivos do 

seu direito, sendo necessário que seu pleito esteja lastreado com o mínimo 

de prova, de modo a demonstrar a verossimilhança das suas alegações. 

Em outros termos, significa dizer que a presunção de veracidade não é 

absoluta nem equivale à procedência dos pedidos. Pois bem. Conquanto 

seja lícito a empresa prestadora de serviços de saúde estabelecer limites 

em seus contratos, trata-se de relação de consumo, no qual o contrato 

deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor e de modo 

a não comprometer sua natureza e finalidade. Aliás, a jurisprudência do 

STJ é firme quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor 

aos contratos de plano de saúde, de maneira que irrelevante a discussão 

acerca da aplicação ou não das disposições contidas na Lei n. 9.656/98. 

Nesse sentido: "Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação 

das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as 

cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as 

disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor." (STJ - AgRg 

no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

21/02/2013, DJe de 22/03/2013). Aliás, cuida-se a questão de matéria 

sumulada: “Súmula 469 do STJ: Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde.” Por sua vez, verificada a 

necessidade do tratamento, como é o caso dos autos, não pode a 

requerida retardar em fornecer o serviço para o qual foi contratada. O 

atendimento devem ser prestado de forma imediata e eficaz, visto que não 

compete ao plano de saúde estabelecer qual o tratamento mais eficaz e 

sim atender ao que foi proposto pelo médico responsável. Realça-se que a 

integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 

5º e 6º da Constituição Federal e mais, o caso revela a urgência, visto que 

a demora no fornecimento do exame pela requerida colocou em risco de 

vida do paciente tendo a família procurado de forma particular o 

atendimento para o qual haviam contratado a requerida. É notório do 

contrato de assistência à saúde firmado entre as partes que prevê, para o 

caso de parto, o prazo de carência de 300 (trezentos) dias, a contar da 

efetiva contratação, de modo que a parte autora ainda estava no período 

de carência. No entanto, repiso que houve a necessidade de se realizar 

um parto prematuro, com risco de morte. Logo, é de clareza solar que o 

caso em testilha se insere nos denominados de urgência/emergência, que 

busca agasalho no art. 12, inc. V, letra “c”, da Lei n. 9.656/98, com a 

redação dada pela Medida Provisória n. 2.177-44, de 24.08.2001. Nesse 

sentido a jurisprudência: “PLANO DE SAÚDE. UNIMED. COBERTURA. 

PRAZO DE CARÊNCIA. PARTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E 

PASSIVA AFASTADAS. Não obstante o contrato de assistência à saúde, 

ao qual aderiram os autores, prever o prazo de carência de 300 dias para 

parto a termo, a hipótese em tela autoriza a cobertura contratual, tendo em 

vista o disposto no art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/98. Caso em que a 

situação, enquadra como urgência/emergência, tem redução do prazo de 

carência para 24 horas. Apelação desprovida.” (TJRS, RAC n. 

70029373255, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Leo Lima, j. 16.09.09 – negritei) 

“PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA NO ATENDIMENTO - INTERNAÇÃO E 

PARTO – PAGAMENTO DE DESPESAS – CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA – 

SITUAÇÃO GESTACIONAL DE EMERGÊNCIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO 

– CONDENAÇÃO. Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do 

procedimento de parto prematuro, com risco de vida a gestante e a 

criança, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência. A 

medida de melhor justiça impõe a condenação no dever de arcar com as 

despesas referentes ao procedimento que se insere em caráter de 

emergência e urgência...”. (TJMT, RAC n. 17.250/2013, 5ª Câm. Cív., minha 

relatoria, j. 07.08.2013 – negritei) Dessa forma, a recusa da ré quanto a 

cobertura do parto da autora não se mostrou justificada, tendo em vista a 

observação prevista na Lei n. 9.656/98, no sentido de que o prazo máximo 

de carência não pode ultrapassar 24 horas, em casos de urgência e 

emergência. NESSE CONTEXTO, PERDE RELEVÂNCIA A RESOLUÇÃO N. 

13, EDITADA PELO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR - CONSU, UMA 

VEZ QUE, POR SER HIERARQUICAMENTE INFERIOR À LEI N. 9.656/98, 

NÃO PODE SE CONTRAPOR À NORMA SUPERIOR, NEM ESTABELECER 

RESTRIÇÕES À MESMA, QUANDO NÃO HÁ AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA 
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TANTO, QUANTO MAIS DIANTE DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, 

INSCULPIDO NO ART. 5º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Na espécie, 

há nexo de causalidade entre a conduta da Unimed em recusar a 

cobertura e o resultado suportado pela gestante, quais sejam, transtornos, 

angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar 

da própria saúde, com risco de vida tanto para ela quanto para a criança. 

Por conseguinte, as angústias e sofrimentos suportados pela autora, em 

face da negativa da Unimed em arcar com as despesas do parto, não se 

trata de mero dissabor. Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – 

NEGATIVA DE EXAME PELO PLANO DE SAÚDE – FALHA NO SERVIÇO – 

DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MUITO ALÉM DO 

NECESSÁRIO – MINORAÇÃO DEVIDA – RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Conforme enunciado 

da Súmula 496 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 

Apesar de a assistência à saúde ser livre à iniciativa privada, a liberdade 

econômica não pode ser exercido de forma absoluta. Encontra limitações, 

na boa-fé objetiva, na função social do contrato e na própria defesa ao 

consumidor. Não há dúvida de que a negativa indevida de cobertura, além 

de causar aflição, angústia e sofrimento ao segurado, que já se encontra 

fragilizado em razão da própria enfermidade, representa afronta ao direito 

à vida e a dignidade da pessoa humana e é causa inequívoca de dano 

moral, inerente à própria situação, independente de alegação de que 

houve queda do sistema. A empresa deve estar aparelhada em casos 

desta natureza, totalmente previsível podendo a falha ser suprida de outra 

forma, égide da responsabilidade civil objetiva...”. (RAC n. 23.046/2016, 2ª 

Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 20.04.2016) 

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – PLANO DE SAÚDE DE 

ABRANGÊNCIA NACIONAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO E REJEITADA A 

PRELIMINAR – NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO 

RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE 

ALTO CUSTO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA 

PARA A UNIDADE HOSPITALAR – NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA 

PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 

– OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA – DANO MORAL – VIOLAÇÃO DO 

DIREITO CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART.20, §3º, CPC. [...] 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, notadamente quando 

da cláusula contratual de exclusão não consta expressamente a restrição 

ao hospital recomendado, ainda mais em se tratando de referência única 

para tratamento em paciente na situação diagnosticada. A recusa 

injustificada da operadora na cobertura do tratamento da patologia 

acometida pela beneficiária, colocando em risco a sua vida, viola o direito 

garantido contratualmente, configurando dano moral passível de 

indenização...”. (RAC n. 67.045/2015, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 

16.06.2015 - negritei) Restando dessa forma caracterizado o dever de 

indenizar, passo ao arbitramento do quantum indenizatório que deve 

atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do 

dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, 

amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor. Sobre o tema, 

ensina José Raffaelli Santini: “Na verdade, inexistindo critérios previstos 

por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, 

evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a 

entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das 

provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível 

social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade 

da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja 

vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de 

flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] O que prepondera, tanto 

na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do 

dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.” (Dano moral: doutrina, 

jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45) No caso dos autos, 

observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição 

social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da 

dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vitima, ao 

mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe 

despercebido coibindo a conduta negligente do agente. Não é demais 

ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla 

função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela 

conduta negligente do agente causador. Logo, considerando o grau de 

responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido por 

Ana Paula Sabatine , fixo o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), sendo este justo para reparar o dano moral sofrido, incidindo juros 

desde a citação válida e correção monetária desde a data do arbitramento. 

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Ana Paula Sabatine em face 

de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, confirmando no 

mérito a liminar concedida, e CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 

10.000,00 (cinco mil reais), a titulo de danos morais, a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir da citação válida. Condeno, ainda, a ré ao 

pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo manifestação, 

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. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003638-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALUIZIO ALMEIDA ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAELA DALLA COSTA TOMAZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003638-88.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Aluízio 

Almeida Araújo em desfavor de Nivaldo Almeida Santiago. A decisão de Id 

nº 11939214 determinou a citação da parte executada. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou exceção de pré-executividade, 

alegando a prescrição do título executivo e pugnando pela suspensão dos 

atos constritivos. O exequente apresentou impugnação à exceção de 

pré-executividade, por meio do Id nº 13669118, pugnando pela sua 

improcedência. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. É sabido que a exceção de pré-executividade é criação 

doutrinária acolhida pela jurisprudência, que tem por escopo possibilitar a 

discussão de questões processuais, nos próprios autos da execução e 

independentemente da interposição de embargos. Todavia, a doutrina e a 

jurisprudência têm entendido que, referida regra comporta exceções para 

permitir, mesmo não havendo segurança do Juízo, que a parte alegue 

matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e 

influam no desenvolvimento válido do processo, permitindo-lhe, desde 

logo, discutir questões relativas aos pressupostos processuais, 

condições da ação e vícios objetivos que fulminam de nulidade o título, 

referentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que dispense 

produção de provas. Assim, a exceção de pré-executividade atende ao 

interesse público quanto à economia processual. Além do que, tem como 

principal argumento não permitir que uma execução prossiga se 

manifestamente descabida. Nesse sentido tem decido os tribunais, senão 

vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A possibilidade de verificação 

de plano, sem necessidade de dilação probatória, delimita as matérias 

passíveis de serem deduzidas na exceção de pré-executividade, 

independentemente da garantia do juízo. Precedentes: EResp 614272/PR, 

Primeira Seção, Min. Castro Meira, DJ de 06.06.2005; Resp 717250/SP, 

Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 26.04.2005; Resp 611617/RJ, 

Primeira Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 23.05.2005. 2. Recurso 
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especial a que se nega provimento”. (REsp 747742/SP, Rel. Ministro TEORI 

ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09.08.2005, DJ 

22.08.2005 p. 157). No caso em tela, informa o executado que o título 

executivo (cheque) estaria prescrito, razão pela qual pugna pela extinção 

da demanda executiva. Sem maiores delongas, observa-se que o título 

executivo de Id nº 11805523 foi emitido na data de 20 de julho de 2017 e a 

ação proposta em 19 de fevereiro de 2018. Dispõe o art. 59, da Lei nº 

7.357/1985: Art. 59. Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da 

expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta lei 

assegura ao portador. Sendo assim, observa-se que não há se se falar 

em prescrição, inexistindo fundamentos para acolhimento da presente 

exceção, razão pela qual a REJEITO. Condeno a parte excipiente em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos 

do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que “a 

exceção de pré-executividade guarda caráter contencioso e se 

assemelha aos embargos do devedor, razão pela qual no procedimento da 

exceção são devidos honorários, inclusive na execução fiscal” (STJ, 1.ª 

T., REsp 508301-MG, Rel. Min. Luiz Fux, v.u., j. 26.8.2003, DJU 29.9.2003, 

p. 166). Defiro o pedido de ID nº 14201760 determino a realização de 

penhora on line no valor de R$ 619.503,87 (seiscentos e dezenove mil 

quinhentos e três reais e oitenta e sete centavos) das contas bancárias 

da parte executada Nivaldo Almeida Santiago (CPF nº 175.223.311-53) 

para que se efetive o bloqueio de contas por meio do sistema BACEN-JUD, 

até a satisfação integral do crédito exequendo, conforme planilha de 

calculo atualizada no ID nº 14202114, tornando o valor indisponível. Com a 

resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros. Independente do 

resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte exequente para dar 

andamento ao feito, requerendo o que de direto, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029396-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELLA PAZ DE ALMEIDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029396-06.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARISTELLA 

PAZ DE ALMEIDA - ME Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que as 

custas foram devidamente recolhidas. Vistos. Recebo a emenda à inicial 

de Id. 14866371. Compulsando os autos, verifico a inexistência de planilha 

de débitos, o que impossibilita a comprovação do valor da causa. Desta 

forma, faculto ao autor para, no prazo de 10 dias, emendar a petição inicial 

acostando aos autos planilha de débitos atualizada, sob pena de extinção 

do feito. Após, concluso. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de setembro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017654-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

JBS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DUARTE DA SILVA 00451221133 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017654-47.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: JBS S/A 

EXECUTADO: PATRICIA DUARTE DA SILVA 00451221133 Vistos. Da 

análise dos autos, verifica-se que a JBS S/A ajuizou ação contra Patricia 

Duarte Da Silva pleiteando por sua citação para pagamento da dívida 

oriunda do contrato de compra e venda firmado entre as partes. Desta 

feita, verifica-se que a matéria em discussão nestes autos não se refere a 

operações financeiras realizadas diretamente com uma Instituição 

Financeira, portanto, excluída da competência das Varas Especializadas 

em Direito Bancário nos termos do inciso I, do artigo 1º do Provimento n. 

04/2008/CM. Posto isso, declino a minha competência para processar e 

julgar esse feito e determino sua remessa ao Cartório Distribuidor, para 

que proceda a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis desta 

capital, com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027644-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

MIMO ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027644-62.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: MIMO ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP, DANILO 

FERREIRA DA SILVA Vistos. Compulsando os autos, constato a ausência 

de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o 

requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o 

caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – 

Descumprimento de decisão que determinara o recolhimento das custas 

ante o indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do 

processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – 

Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 00016210320138260414 SP 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de agosto de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027751-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (RÉU)

MARCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA (RÉU)

ADRIANA LAZZAROTTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027751-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A RÉU: RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME, 

ADRIANA LAZZAROTTO, MARCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA Vistos. 

Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de agosto de 2018. Paulo 
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Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027524-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ALCANTARA & ALCANTARA LTDA - EPP (EXECUTADO)

BRUNA RAUBER ALCANTARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027524-19.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: NILSON ALCANTARA & ALCANTARA LTDA - EPP, BRUNA 

RAUBER ALCANTARA Vistos. Compulsando os autos, constato os 

documento de Id. 15037167 em que autora pretende comprovar o 

recolhimento das custas iniciais, contudo, vislumbra-se que os mesmos 

não se fazem acompanhar das guias que devem ser emitidas diretamente 

pelo site do TJMT. Desta feita, intimo o requerente para efetuar o 

recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu 

recolhimento devidamente acompanhado das guias judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 30 

de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028053-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO RIBEIRO MOURAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028053-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: PAULO ROGERIO RIBEIRO MOURAO Verificado pela 

estagiária Anne M. 33024 que as custas foram devidamente recolhidas. 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a notificação cartorária foi 

enviada para o endereço comercial do devedor - AV. FERNANDO 

CORREA DA COSTA 2055, BOA ESPERANÇA, NESTA CAPITAL. Contudo, 

tal procedimento é acolhido, após a demonstração de que foi frustrada a 

tentativa no endereço residencial - R. ARISTIDES FELIZ DE ANDRADE, 734, 

ARAES, NESTA CAPITAL. Desta feita, considerando que não houve 

notificação válida e eficaz da devedora, no endereço do contrato, intimo o 

Banco para, em 15 dias, emendar a petição inicial, comprovando a 

constituição em mora da parte devedora, sob pena de extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. RECEBIMENTO POR 

TERCEIRA PESSOA. É válida a constituição do devedor em mora quando 

comprovada a entrega da notificação no endereço informado no contrato, 

não sendo obrigatório o recebimento pessoal do consumidor. Caso 

concreto. Notificação enviada para endereço diverso daquele informado 

no contrato e recebida por terceira pessoa. Ausência de demonstração 

que a notificação chegou ao conhecimento do consumidor. Constituição 

em mora não comprovada. Ausência de pressuposto processual da ação 

de busca e apreensão. Extinção da ação de busca e apreensão.” Art. 

267, IV, do CPC. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível 

Nº 70065196818, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 25/06/2015). 

Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024361-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BITTENCOURT SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da devolução do Aviso de Recebimento 

(ID 15369207), dando o devido prosseguimento ao feito, sob as penas da 

lei. Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN 

Analista Judiciário Autorizado pelo Provimento n. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021171-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEL FERRARI LTDA (EXECUTADO)

JOAQUIM CARVALHO MORAES (EXECUTADO)

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação dos executados COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL FERRARI LTDA e JOAQUIM CARVALHO MORAES, por 

meio de seus patronos (DJE), para no prazo de 15 dias, efetuarem ao 

pagamento do valor da condenação (que deverá ser devidamente 

atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa 

disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015. Cuiabá-MT, 17 de setembro 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: 1012263-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE ARAUJO DE SOUZA (EXECUTADO)

SEBASTIANA FERREIRA LEMES (EXECUTADO)

PAULO HENRIQUE SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte exequente para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte executada, dando o devido prosseguimento ao feito. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de 

setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 217582 Nr: 26309-79.2005.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BCN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTERO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, 

MARIA DE GUADALUPE DE SOUZA

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro o pleito de fls. 103/104.

Desta feita, expeça-se carta precatória com prazo de 120 dias, para 

citação de demais atos, a ser cumprida no endereço: Avenida 20, Nº 628, 

Bairro: Santana, CEP: 13500-500, Rio Claro-SP.

Com efeito, intimo o exequente para recolher as custas de distribuição da 

missiva, bem como o valore relativo à diligência do Oficial de Justiça, 

comprovando nos autos mediante petição no prazo de 15 dias, para 

posterior encaminhamento via malote digital, com fulcro no princípio da 

celeridade processual.

Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição 

de bens das devedoras passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, 

a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais 

com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

exequente.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens das executadas passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 421901 Nr: 7105-73.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO CARLOS AGROPECUARIA LTDA, 

CARLOS GOMES BEZERRA, APARECIDA MARIA BORGES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A/MT, LUIS RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A

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

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - OAB:6.755/MT

 (...) Não obstante a alegação de prescrição quanto ao executado Carlos 

apresentada às fls. 120/142 é evidente dos autos a inexistência de má-fé 

por parte do Oficial que Justiça que apenas cumpriu seu mister, conforme 

determinado às fls. 73, razão pela qual NÃO CONHEÇO do requerimento 

de fls. 120/142. Ademais, TENHO por válida a citação por hora certa (carta 

fls. 100 e 102), uma vez que tal ato seria cumprido na pessoa de qualquer 

funcionário, vizinho etc, se fosse o caso, nos termos da decisão 

retromencionada. Sobre o assunto, vejamos: “Citação por hora certa. A 

remessa de comunicação, pelo escrivão ao citando, dando-lhe ciência da 

ação, é obrigatória” (STJ – 5ª T, REsp 280.215, Min, José Arnaldo, j. 

17.5.01, DJU 13.08.01). Também considerando obrigatória a expedição de 

carta complementar: STJ – RT 819/182, RT – 488/121, JTA 38/53).” 

Salientando que a obrigação do escrivão se limita a remeter a carta para o 

endereço certo; se esta, por qualquer motivo foi devolvida, sem ter sido 

entregue, nem por isso é nula a citação. Outrossim, ante a existência de 

garantia, indefiro o pleito de fls. 107/108 referente ao bloqueio on-line, via 

de consequência, DEFIRO o requerimento de fls. 152/153 para penhora, 

avaliação e remoção do bem descrito às fls. 32 e 152vº, qual seja, 

COLHEITADEIRA NH TC 57 COM PLATAFORMA SUPERFLEX 19 PES, SÉRIE 

3E3914, que deverá ser encontrada na Fazenda Três Morros na Comarca 

de Paranatinga/MT. Posto isso, expeça-se carta precatória com o prazo de 

90 dias com a finalidade retromencionada. Saliento que o envio da missiva 

se dará via Malote Digital, devendo, para tanto, o Banco exequente efetuar 

ao recolhimento das custas necessárias à distribuição (www.tjmt.jus.br), 

bem como comprovar o seu pagamento, no prazo de 15 dias. Após, 

aguarde-se o retorno da missiva. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 823259 Nr: 29369-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 Vistos, etc.

NÃO CONHEÇO do pleito de fls. 181, haja vista o teor da parte final da 

decisão de fls. 163, qual seja, “(...) Ademais, quanto às alegações do 

banco às fls.161/162, oficie-se para baixa do gravame, decorrente do 

contrato em análise, posto que o bem já se encontra em nome de terceiro - 

Everton Pereira de Freitas, apesar do contrato de alienação fiduciária, 

conforme se vê do extrato de fls. 162, o que por si só afasta as 

cominações de fls.157.(...)”.

Assim, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 440167 Nr: 16949-47.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA NEVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Com a juntada do Laudo Pericial de fls. 138/150 e manifestação das partes 

de fls. 153/162 e 163/167, intime-se o Sr. Perito (por meio de contato 

telefônico) para que responda aos questionamentos à título de 

complementação/retificação, no prazo de 15 dias.

Em seguida, com a juntada da resposta, intimem-se as partes para 

manifestação, em igual prazo.

Decorrido o prazo sem manifestação, retornem-me os autos conclusos 

para deliberações e expedição do alvará remanescente quanto aos 

honorários periciais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 826453 Nr: 32379-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/ A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA CAROLINE PAIVA ZATTAR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB/MT 8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Prefacialmente, destaco que, não obstante o teor da petição de fls. 101 

firmada pelo curador especial, vislumbra-se que não foi apontada 

nenhuma irregularidade na formação do feito, devendo este, portanto, ter 

regular prosseguimento.
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No mais, INDEFIRO o pedido de fls. 103, posto que, a despeito do pleito de 

suspensão para tentativa de localização da parte ré, já ocorreu a citação 

editalícia da parte e não foram promovidas diligências com fito de localizar 

bens passíveis de penhora.

De tal sorte, faço constar que, apesar de não ser um múnus do Poder 

Judiciário a perquirição de bens dos devedores, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens da executada passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1278395 Nr: 1369-93.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIETH SILVA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Recebo estes Embargos à Execução, sem o efeito suspensivo, não 

pleiteado pela parte embargante e, ainda, sem que a Execução se 

encontre garantida, na forma do § 1º do artigo 919 do CPC .

Procedo a anotação do causídico da instituição financeira e intimo o 

embargado, por meio de publicação no DJE, para impugnação no prazo de 

em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se a embargante, mediante vista dos autos à Defensoria Pública, 

para manifestação no mesmo prazo.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 815178 Nr: 21633-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

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

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Cumpra-se o determinado nos Embargos à Execução em apenso – autos 

código 1278395 e, considerando que aquele feito foi recebido sem efeito 

suspensivo, mister se faz o prosseguimento do curso desta ação.

De tal sorte, faço constar que, apesar de não ser um múnus do Poder 

Judiciário a perquirição de bens da devedora, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens da executada passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 805731 Nr: 12199-94.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL ALVES - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Intimação da Parte Autora para contrarrazoar às fls.74/81 , no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 839082 Nr: 43613-13.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, ARMANDO 

FERNANDES MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S. A. 

BICBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244

 Intimação da Parte Autora para contrarrazoar às fls. 292/300 , no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 797687 Nr: 4070-03.2013.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO JOSÉ DE ARRUDA TSUKAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 Intimação da Parte Requerida para contrarrazoar às fls.182/183 , no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 281408 Nr: 6494-28.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS BRUCH LTDA - ME, RICARDO 

ARMINDO BRUCH, JAQUELINE ELIZABETE BRUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB:8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES SOUZA VELHO - 

OAB:16.702/MT, VANDERLEI BOBROWSKI - OAB:18.395/RS

 Vistos etc.

Procedo a exclusão do causídico Vanderlei Brobowshi ante a renúncia de 

fls.379.

Intimo o advogado Luiz Renato Diel para que junte procuração para estar 

em juízo em favor da Irmãos Bruch Ltda (fls.406).

Juntem-se as petições que se encontram na contracapa dos autos PEA 

1334078 e 1334107 firmados pela Irmãos Bruch Ltda.

Intime-se o Banco para no prazo legal apresentar suas contrarrazões aos 

declaratórios PEA 1334107.

No mais, as custas de fls.356, não foi solvida pela Irmãos Bruch, assim, 
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deverá o Sr. Gestor tomar as medidas cabíveis para o Estado receber seu 

crédito, bem como, quanto a multa aplicada ao causídico Alexandre 

Ferreira Pontes às fls.333.

Outrossim, consta às fls.400, extrato que se refere ao feito 58455, 

portanto, desentranhe e junte ao correlato.

Por fim, intimo as partes para esclarecerem os valores perseguidos, já que 

no caderno processual tem-se somente R$121.053,38 e R$15.690,93 

(fls.302/403), enquanto se fala em R$125.000,00 e R$29.768,00.

Cumprido, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1081248 Nr: 2151-71.2016.811.0041

 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: CARAJÁS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO EULLER BARROS 

ROCHA - OAB:12140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA NOGUEIRA - 

OAB:42441 A, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - 

OAB:7.381/MT, MARCELO SALVI - OAB:40.989/SC, NELSON FEITOSA 

JUNIOR - OAB:8.656/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 Nos termos da decisão de fls. 2.226, bem como , ante a proposta de 

honorário periciais de fls. 2.241/2.244, procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo de 30 (trinta)dias comprovar o pagamento dos 

honorários periciais no valor de R$ 73.500,00(setenta e trêis mil e 

quinhentos reais).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 839620 Nr: 44113-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NYORACY DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:OAB/MT 13.578-A, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS 

- OAB:15020-B/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT, JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - OAB:103587

 Vistos, etc.

Não obstante a juntada dos comprovantes de pagamento (boletos – fls. 

140/200), às fls. 202 o Contador Judicial asseverou que a maioria dos 

boletos não vieram chancelados, razão pela qual declarou a 

impossibilidade de aferição da mora nos termos requeridos.

Com efeito, a requerente Nyoracy, apesar de regularmente intimada, 

deixou de constituir novo patrono (fls. 213) e, ante a concordância do 

Banco, HOMOLOGO o cálculo apresentado às fls. 132/133 e, intimo o 

Banco, por meio de seus patronos, via DJE, para que efetue ao pagamento 

(devidamente atualizado na data do pagamento), no prazo de 15 dias, sob 

pena de multa do art. 523 CPC/2015.

Após, com a comprovação do pagamento e vinculação junto ao 

SISCONDJ, intime-se a requerente via correio com A.R para que informe 

seus dados bancários, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 750702 Nr: 2431-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS M.S.R. 

LTDA ( GETULIO GRILL), AFONSO SALGUEIRO FILHO

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÍS ALESSANDRA DE 

MOURA MOREIRA - OAB:13.291/MT, MARCELO ANGELO DE MACEDO - 

OAB:6.811-B/MT

 Vistos, etc. Ante a manifestação do Banco de fls. 128, INDEFIRO o 

requerimento de fls. 129/130.Ademais, intimo o Banco para que traga aos 

autos a planilha atualizada de débito, bem como determino a realização de 

nova avaliação dos bens descritos às fls. 51/52. Assim, expeça-se novo 

mandado de avaliação.Para tanto, intimo o exequente para que promova 

ao depósito das diligências, que deverão ser recolhidas nos termos do 

Provimento nº. 07/2017 – CGJ, cuja guia para pagamento deverá ser 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).COM O APORTE DA PLANILHA e da 

avaliação, encaminhem-se os autos à Central de Praça nos termos da 

decisão de fls. 71, quanto aos seguintes bens, vejamos: “1) Um lote de 

terreno urbano, sob o nº. 02 da quadra 62, com área de 384,00 m² do 

loteamento denominado "Parque dos Bandeirantes", situado na Cidade de 

Várzea Grande/MT, sob a matrícula nº. 44.050, ficha 01, livro nº. 02, do 1º 

Serviço Notarial e de Registro de VG/MT.2) Um lote de terreno urbano, sob 

o nº. 05 de quadra 62, com área de 384,00 m², do loteamento denominado 

"Parque dos Bandeirantes", situado na Cidade de Várzea Grande/MT, sob 

a matrícula nº. 44.051, livro nº. 02, ficha 01, do 1º Serviço Notarial e de 

Registro de VG/MT.3) Um lote de terreno urbano, sob o nº. 06 de quadra 

62, com área de 384,00 m², do loteamento denominado "Parque dos 

Bandeirantes", situado na Cidade de Várzea Grande/MT, sob a matrícula 

nº. 44.052, livro nº. 02, ficha 01, do 1º Serviço Notarial e de Registro de 

VG/MT.4) Um lote de terreno urbano, sob o nº. 07 de quadra 62, com área 

de 957,11 m², do loteamento denominado "Parque dos Bandeirantes", 

situado na Cidade de Várzea Grande/MT, sob a matrícula nº. 44.053, livro 

nº. 02, ficha 01, do 1º Serviço Notarial e de Registro de VG/MT.5)Um lote 

de terreno urbano, sob o nº. 08 de quadra 62, com área de 901,53 m², do 

loteamento denominado "Parque dos Bandeirantes", situado na Cidade de 

Várzea Grande/MT, sob a matrícula nº. 44.054, livro nº. 02, ficha 01, do 1º 

Serviço Notarial e de Registro de VG/MT.”Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 372560 Nr: 9037-33.2009.811.0041

 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 CONFECÇÕES DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS E RIBEIRO, CARLOS EDUARDO 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

O exequente pugnou pela penhora sobre o veículo Toyota Corolla, Placa 

JZN-4246, porém, verifica-se que o veículo possui alienação fiduciária, 

além de 2 restrições judiciais (extrato em anexo), nada impedindo que 

proceda a anotação premonitória, já que a propriedade ainda é do 

alienante.

Desta feita, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 83/84, qual seja, 

“(...) não havendo manifestação do exequente no que tange as pesquisas 

realizadas em epígrafe, suspendo a presente execução, nos moldes do 

artigo 921, III do CPC/2015 (...)”.

Outrossim, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento 

para realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo 

juízo, portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, DEVERÁ 

OCORRER SOMENTE, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS 

DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS 

EXECUTADOS.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 376219 Nr: 12473-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. NOVAIS MATOS NETO & CIA LTDA, JOSÉ 

NOVAIS MATOS NETO, JOSE MARQUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIMAR VITOR PEREIRA - 

OAB:OAB/MT-19848-O

 Vistos etc...

Intimem-se J. Novais Matos na pessoa de José Novais Matos Neto acerca 
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da penhora e avaliação procedida sobre seus veículos, quais sejam, Parati 

2000, Placa CXY-4874 e Kadett – GL 1997, Placa JYR-0318, ressaltando 

que este pode ser encontrado no endereço: Rua B 4, Nº 13, Quadra 135, 

Bairro: Parque Cuiabá, nesta cidade e, conforme consta às fls.108, ditos 

bens deverão ser removidos e depositados em mãos do credor, com as 

cautelas devidas.

Para tanto, 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), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse e baixa na penhora.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 249574 Nr: 16809-52.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR. JOE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA., JOSÉ SWAMI RODRIGUES, MARIA OLIMPIA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA ADRIANA ALVES 

VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 7.180, RODRIGO DAHMER - OAB:7395

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVIII). Com efeito, intimo o exequente para que se 

manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de EXTINÇÃO. Decorrido o 

prazo sem manifestação, intime-se o exequente via correio com A.R para 

que dê prosseguimento ao feito no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo 

sem manifestação, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010965-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONFIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTO MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010965-84.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CONFIA ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: GUILHERME AUGUSTO MARTINS DA 

SILVA Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. (Paulo Eduardo) 

Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 13923746 e 13923911 e converto 

esta AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com as 

anotações de praxe, inclusive na distribuição. Intimo a exequente para, em 

15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. 

Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Cite-se o executado, 

expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 

(três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, 

munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de 

tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-o, na forma 

prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade do 

executado reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do 

débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o 

saldo remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe 

o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005733-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAC TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 5 7 3 3 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JAC 

TRANSPORTES LTDA Vistos... O autor havia sido intimado para, no prazo 

de 15 dias, esclarecer os motivos da interposição de duas ações com o 

mesmo pedido e causa de pedir, sob pena de aplicação de multa e 

comunicação a OAB. Conforme certidão de ID 14291783 tal prazo já se 

findou. Desta feita, aplico ao autor a multa do art. 77, § 2º, a qual fixo em 

20% do valor da causa devidamente atualizado em favor do Estado, 

procedendo o Sr. Gestor conforme orientação da CGJ, os meios 

necessários para o Estado receber seu crédito. Outrossim, encaminhe-se 

cópia destes autos e da 2ª VEDB à OAB, para que sejam tomadas as 

medidas que entenderem cabíveis. Após, arquive-se com as anotações e 

baixas devidas. Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de setembro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007639-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

MOISES BATISTA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIONEI MOURA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007639-19.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARCIONEI 

MOURA RODRIGUES Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. 

(Paulo Eduardo) Vistos... O autor havia sido intimado no despacho de ID 

13146073 para emendar a inicial, acostando aos autos documento que 

comprovasse a devida constituição em mora da parte adversa. Ao se 

manifestar na petição de ID 13994611 e anexos juntou novo aviso de 

recebimento com a anotação “NÃO HÁ ENTREGA”, o que novamente não 

comprova o esgotamento dos meios para notificação pessoal do devedor, 

portanto não conheço da emenda. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

MORA DO DEVEDOR - REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO 

CONTRATO - DEVOLUÇÃO DO AR COM A INFORMAÇÃO DE "NÃO 

PROCURADO" - AUSÊNCIA DA REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA - 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIDA - MANUTENÇÃO 
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DA EXTINÇÃO DO FEITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Na ação de busca e 

apreensão, a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso 

de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2º, do art. 2º, do 

Decreto Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014. A 

alteração do Decreto Lei nº 911/69 teve como intuito simplificar a forma de 

constituição em mora do devedor, não afastando, portanto, a possibilidade 

de prova da mora por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou 

pelo protesto do título. Porém, se a notificação extrajudicial enviada por 

cartório sequer foi entregue no endereço constante no contrato firmado 

entre as partes, tendo retornado com a informação de "não procurado", 

inafastável o reconhecimento de que não houve a regular constituição em 

mora do devedor. Se a parte autora, embora devidamente intimada para 

emendar a inicial, não comprovou a regular constituição em mora do 

devedor, impõe-se a manutenção da extinção do processo, por ausência 

de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. (TJ-MG – AC: 10344160077766001 MG, Relator: Luciano Pinto, 

Data de Julgamento: 22/06/2017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 04/07/2017) Desta feita, intimo novamente a autora 

para, no prazo improrrogável de 15 dias, emendar a inicial, acostando aos 

autos documento que comprove a devida constituição em mora da parte 

adversa, sob pena de extinção, tendo em vista que em casos como este, 

se procede protesto com AR e não por edital. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020007-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESIVAL JOSE RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 2 0 0 0 7 - 9 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GESIVAL JOSE 

RODRIGUES Vistos... Ao final da sentença de ID 11765717 o advogado 

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR havia sido intimado para, em 15 

dias, esclarecer a razão da interposição de outra ação com a mesma 

causa de pedir, sob pena de encaminhamento de cópia dos autos a OAB 

e, em sendo ao caso, ao MP. Vislumbro dos autos que tal prazo já se 

findou, conforme certidão de ID 14326066, portanto encaminhe-se cópia 

dos autos à OAB, para que sejam tomadas as medidas que entenderem 

cabíveis, bem como, aplico ao autor a multa de 20% do valor da causa em 

favor do Estado, tendo em vista a forma temerária com que vem atuando, 

ingressando com várias ações com fito de escolher o juízo natural, 

tomando, o Sr. Gestor as medidas necessárias para o Estado receber seu 

crédito conforme orientação da CGJ. Após, ante o trânsito em julgado (ID 

14325921), arquive-se com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 13 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019247-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019247-14.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME 

Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. (Paulo Eduardo) 

Vistos... Consta no ID 13980978, a determinação de redistribuição deste 

feito para esse juízo, já que a lide aborda questões referentes a 

operações realizadas por instituição financeira, subordinadas à 

fiscalização do Banco Central. Passo a análise da exordial. Compulsando 

os autos, verifico que a notificação extrajudicial contida no ID 13958372 

restou prejudicada, já que a entrega não pode ser efetivada devido ao 

motivo “MUDOU-SE”, portanto, não comprovada a constituição em mora da 

requerida. Nesse sentido a jurisprudência do TJMG: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PROTESTO DO 

TÍTULO. DEVEDOR EM LOCAL INCERTO. INTIMAÇÃO VIA EDITAL. 

POSSIBILIDADE. MORA COMPROVADA. LIMINAR DEFERIDA. I - A 

comprovação da mora do devedor efetivada antes das alterações 

introduzidas pela Lei 13.043/2014, na hipótese de alienação fiduciária, 

deve ocorrer por meio de notificação enviada por Cartório Extrajudicial ou 

através do protesto do título, aplicando-se as disposições constantes do 

Decreto-Lei 911/69 vigentes à época em que o devedor foi constituído em 

mora. II - Não sendo possível a intimação pessoal do devedor, resta 

autorizada a intimação por edital acerca do protesto do título.” (TJ-MG - AI: 

10702130056493001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de 

Julgamento: 02/06/2015, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 26/06/2015) Desta feita, intimo o autor para, no prazo de 15 

dias, emendar a inicial, acostando aos autos documento que comprove a 

devida constituição em mora da parte adversa, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006162-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCLIM DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006162-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FRANCLIM DE ARRUDA Verifiquei que 

as custas iniciais foram recolhidas. (Paulo Eduardo) Vistos... Recebo a 

emenda a inicial ID 13602774, cuja questão deverá ser dirimida pelo 

requerido, se for o caso. Tenho que o contrato acostado preenche os 

requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, 

tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: 

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo FIAT STRADA, placa: AWA-1146 (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 
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devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 12381520. Por 

ora indefiro o pleito de expedição de ofícios ao DETRAN e a Secretaria de 

Estado de Fazenda Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 13 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036732-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOP LIFE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036732-61.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: TOP LIFE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME Verifiquei 

que as custas iniciais foram recolhidas. (Paulo Eduardo) Vistos... Recebo 

a emenda a inicial IDs: 12767834, 12768074, 12768095 e 12768297. Tenho 

que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, 

da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora 

da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou 

credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, 

desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste 

modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

TOYOTA COROLLA, placa: AXM-1393 (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 
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CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 1156993. Por 

ora indefiro o pleito de expedição de ofícios ao DETRAN e a Secretaria de 

Estado de Fazenda, bem como o pedido de inclusão desta ação 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, 13 de setembro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027771-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ANDRADE DO AMARAL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1027771-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A RÉU: AMARILDO ANDRADE DO AMARAL Vistos. Conforme o disposto 

no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz 

deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou 

para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao 

réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, citem-se os requeridos, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no 

mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão os devedores 

dispensados do pagamento de custas processuais. Observe-se o 

comprovante de pagamento de diligências de Id. 15013707. 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”. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de agosto de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028742-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DANTAS HERNANDES (ADVOGADO(A))

ADRIANO MOREIRA FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1028742-19.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ADRIANO 

MOREIRA FONSECA Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM 

PEDIDO DE LIMINAR fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de ADRIANO 

MOREIRA FONSECA, todos qualificados nos autos em referência, visando 

à apreensão do veículo VW Up, placa QBL8433, conforme descrito na 

exordial, diante de a constituição em mora do réu quanto ao 

inadimplemento do ajustado no contrato de financiamento celebrado com 

cláusula de alienação fiduciária, pleiteando 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 réu em custas e honorários de advogado. Atribuiu à causa o valor de 

R$ 23.825,70 e acostou os documentos Id. 9885686 a 9885744. A liminar 

foi deferida no Id. 10096049 e cumprida aos 12/12/2017 (Id. 11139684 – 

Pág. 3). O réu foi citado (Id. 11139684 – Pág. 5) e por meio da petição Id. 

11143959 apresentou a comprovação da consignação judicial do valor 

descrito na inicial, para a purgação da mora. Na decisão Id. 11148402 foi 

determinada a imediata restituição do bem apreendido, sendo o respectivo 

mandado cumprido conforme ID 11684474. Por meio da petição Id. 

11254674, a instituição financeira afirmou ser o depósito suficiente à 

integral quitação do contrato, no entanto pugnou pela complementação do 

pagamento de R$ 2.992,35 referente a custas e honorários advocatícios. 

Em Contestação/Reconvenção (Id. 13410384), o réu aventou a falta de 

notificação, por ter sido a correspondência recebida por pessoa 

desconhecida e sem anotação de documento correspondente, 

acarretando na extinção por ausência de interesse de agir e de 

consequência, no direito ao recebimento de indenização por danos morais 

em R$ 10.000,00, com a improcedência da ação e procedência da 

reconvenção. Certidão Id. 13628739 de intempestividade da resposta do 

réu. Impugnação à contestação e contestação à reconvenção Id. 

13810859. Certidão Id. 14531064 de decurso do prazo sem manifestação 

do requerido acerca da petição Id. 11254674, concernente ao 

complemento da purgação em R$2.992,35 (custas e honorários). É o 

relatório. Decido. Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha 

que as sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma 

ordem cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às 

exceções elencadas no § 2º, inciso II, do art. 12 do CPC. Assim, por 

observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras 

provas, bem como em vista de a revelia da parte ré (Id. 13628739), com 

amparo legal no art. 355, I e II, do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada com amparo legal 

no Decreto-Lei 911/69, na qual visa o autor a apreensão do veículo 

descrito na inicial, ante a mora da parte ré e o gravame de alienação 

fiduciária disposto em contrato de financiamento. Considerando a 

intempestividade da resposta do réu, como consequência de sua revelia, 

recaem os seus efeitos, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 

formuladas na exordial, bem como, o não conhecimento da reconvenção. 

Sobre a presunção de veracidade, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery (in Código de processo civil comentado, 16. edição revista e 

ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016), ao comentar o 

art. 344, discorrem com muita propriedade (p. 1041): “Contra o réu revel 

há a presunção de veracidade dos fatos não contestados. Trata-se de 

presunção relativa. Os fatos atingidos pelos efeitos da revelia não 

necessitam de prova (CPC 374 III). Mesmo não podendo o réu fazer prova 

de fato sobre o qual pesa a presunção de veracidade, como esta é 

relativa, pelo conjunto probatório pode resultar a comprovação da prova 
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em contrário àquele fato, derrubando a presunção que inicialmente 

favorecia o autor.” Nada obstante, no que tange à preliminar de 

irregularidade da constituição em mora, faço constar que, a despeito da 

tese firmada pelo réu, quanto a entrega da notificação, constato que 

conforme documento Id. 9885714 – Pág. 4, esta foi encaminhada ao 

endereço declinado pelo réu em contrato (Id. 9885708 – Pág. 1), 

revelando-se, de acordo com o posicionamento jurisprudencial já 

pacificado pelos tribunais pátrios, válida quando encaminhada em tal 

localidade, independente da pessoa que o receba, estando esta em total 

acordo com a norma legal, não encontrando sustentação os reclamos do 

réu. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO 

DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VIA POSTAL. 

SÚMULA Nº 83/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AJUIZAMENTO 

DE AÇÃO REVISIONAL. INVIABILIDADE. 1. O tribunal local decidiu de 

acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do 

devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal 

e com aviso de recebimento. Precedente. 2. O simples ajuizamento de 

ação revisional não descaracteriza a mora, nem mesmo quando o 

reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao 

período de inadimplência contratual. Precedentes. 3. Agravo interno não 

provido.” (AgInt no AREsp 863.320/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 

04/04/2017) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. 

CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. 

INCABÍVEL A MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DISPENSADA A 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL. 1. A ação de revisão contratual não impede a 

tramitação de ação de busca e apreensão. Precedentes. 2. Para a 

constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, 

bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato, 

o que ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017) 

“PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. OS TABELIÃES DEVEM VELAR PELA AUTENTICIDADE, 

PUBLICIDADE E SEGURANÇA DOS ATOS. EM CASO DE PROTESTO DE 

TÍTULOS OU OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA, O TABELIÃO, AINDA 

QUE O DEVEDOR RESIDA EM MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE DA 

SERVENTIA, DEVE SEMPRE BUSCAR EFETUAR A INTIMAÇÃO, POR VIA 

POSTAL. PROTESTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE 

DE SER REALIZADO NO CARTÓRIO DE PROTESTO DO DOMICÍLIO DO 

DEVEDOR OU NO CARTÓRIO EM QUE SE SITUA A PRAÇA DE 

PAGAMENTO INDICADA NO TÍTULO, CABENDO A ESCOLHA AO CREDOR. 

Para fins do art. 543-C do CPC: 1. O tabelião, antes de intimar o devedor 

por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do 

envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que 

procedeu ao apontamento do protesto; 2. É possível, à escolha do credor, 

o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, 

no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou 

no domicílio do devedor. 3. No caso concreto, recurso especial provido”. 

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.398.356 - MG 2013/0268788-2 - 

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO) De tal sorte, 

válida a constituição em mora, na forma ocorrida. No mais, observo que a 

autora, por meio da petição Id. 11254674, concordou com o depósito 

efetuado pelo réu para purgação da mora, aduzindo ser suficiente à 

integral quitação do contrato. Deste modo, diante de a purgação da mora, 

manifesto o reconhecimento do requerido quanto à procedência do pedido, 

devendo o feito ser extinto. Isso porque, ao consignar nos autos a 

integralidade do débito pendente, no valor anunciado pela parte autora na 

peça vestibular, a parte requerida admitiu como verdadeira a existência do 

débito vencido e não pago à instituição financeira. Como consequência, a 

solução é extinção do processo com resolução de mérito, nos termos art. 

487, inciso I, do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM GRAU DE RECURSO PELO RÉU DA 

AÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO – PRELIMINAR 

REJEITADA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI 911/69 – 

QUITAÇÃO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA – RECONHECIMNTO DO 

PEDIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

IMPROVIDO. (...). Em conformidade com o disposto no § 2º, do artigo 3º, 

do Decreto-lei 911/69, com a redação dada pela lei 10.931/04, o 

PAGAMENTO da integralidade da dívida poderá ser efetuado pelo devedor 

no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar. Tal PAGAMENTO 

equivale ao reconhecimento de procedência do pedido, nos exatos termos 

do artigo 269, II, do CPC”. (TJMG AP 1.0479.05.100597-9/001 – Rel. Des. 

Sebastião Pereira de Souza). “APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO 

- PURGAÇÃO DA MORA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO - RECONHECIMENTO PEDIDO - DISPOSITIVO ALTERADO - 

RECURSO PROVIDO. - Na ação de busca e apreensão, a purga da mora 

equivale ao reconhecimento do pedido inicial e gera a extinção do 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, II, do Código de 

Processo Civil, impondo-se correção do dispositivo da sentença que 

extinguiu o feito sem resolução de mérito.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0433.13.026084-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª 

CÂMARA CÍVEL) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - PURGA DA MORA - PAGAMENTO 

DAS PARCELAS VENCIDAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO Com o pagamento das prestações vencidas 

ocorre a purga da mora, levando á extinção do processo, com resolução 

do mérito, em virtude do reconhecimento do pedido". (Apelação Cível 

1.0024.12.139867-1/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2014, publicação da súmula em 

31/01/2014) Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

amparo legal no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE esta 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA em face de ADRIANO MOREIRA FONSECA, ante o 

reconhecimento da parte ré quanto à procedência do pedido, declarando 

quitado o contrato, competindo a autora a desoneração do bem. Condeno 

o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020972-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO FRANCISCO DA SILVA (RÉU)

VITORIA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA MOVEIS PARA 

ESCRITORIO EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1020972-72.2017.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE RÉU: VITORIA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA MOVEIS 

PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP, CICERO FRANCISCO DA SILVA Trata-se 

de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE – MT em face de VITÓRIA COMÉRCIO ATACADISTA E 

VAREJISTA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP e CICERO FRANCISCO 

DA SILVA, todos qualificados nos autos em referência, relatando o autor 

ser credor da parte ré da importância de R$ 7.136,60, decorrente do 

crédito concedido por meio do Contrato de CARTÃO DE CRÉDITO – 

0004960459078690003; R$ 2.122,24, decorrente de crédito concedido na 

Conta: 27240-1 – ADIANTAMENTO; e R$ 6.608,83 decorrente do saldo 

devedor no cheque especial - Conta: 27240-1. Posto isso, pleiteia pela 

condenação da parte ré ao pagamento de R$ 15.867,67 ou a conversão 

do mandado monitório em executivo. Atribuiu à causa o valor de R$ 

15.867,67 e acostou os documentos Id. 8734065 a 8734120. Na petição Id. 

11902759 a autora pugnou pela desistência de inclusão, no polo passivo, 

da cônjuge do segundo réu, Sra. MARIA AMELIA TEIXEIRA DA SILVA. Os 

réus foram citados no Id. 11859537 e, conforme certificado no Id. 

14274232, deixaram transcorrer o prazo “in albis”. É o relatório. Decido. 

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 
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elencadas no § 2º, inciso II, do art. 12 do CPC. Considerando a ausência 

de resposta dos réus, como consequência a revelia, presumindo-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas na exordial. Sobre a 

presunção de veracidade, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery (in Código de processo civil comentado, 16. edição revista e 

ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016), ao comentar o 

art. 344, discorrem com muita propriedade (p. 1041): “Contra o réu revel 

há a presunção de veracidade dos fatos não contestados. Trata-se de 

presunção relativa. Os fatos atingidos pelos efeitos da revelia não 

necessitam de prova (CPC 374 III). Mesmo não podendo o réu fazer prova 

de fato sobre o qual pesa a presunção de veracidade, como esta é 

relativa, pelo conjunto probatório pode resultar a comprovação da prova 

em contrário àquele fato, derrubando a presunção que inicialmente 

favorecia o autor.” Assim, por observar que a matéria posta em exame 

dispensa a produção de outras provas, bem assim em vista de a revelia 

da parte ré, com amparo legal no art. 355, I e II, do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide. Pretende a autora o recebimento de valor 

decorrente dos seguintes contratos: a) Contrato de CARTÃO DE CRÉDITO 

– 0004960459078690003, cujos documentos encontram-se coligidos no Id. 

8734089; b) Adiantamento realizado aos 01/12/2016 na conta n. 27240-1 

no valor de R$ 1.950,93, como se infere do extrato do mês de 12/2016 

coligido no Id. 8734098 – Pág. 27 e, no mesmo documento, o c) saldo 

devedor do cheque especial - Conta: 27240-1, em R$ 3.716,89, além dos 

demais documentos inerentes ao pacto de conta corrente, todos no Id. 

8734098. Da mesma sorte, acostou a planilha de cálculo no Id. 8734111, 

8734115 e 8734120, que demonstra a evolução do débito. Sendo assim, 

constando nos autos a documentação que revela o direito do credor, não 

há óbice ao deferimento do pleito inicial, de modo que a procedência da 

ação é medida que se impõe. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

– MT em face de VITÓRIA COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA MÓVEIS 

PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP e CICERO FRANCISCO DA SILVA, 

condenando os réus ao pagamento do valor devido em decorrência do 

contrato que ampara a inicial, prosseguindo-se na forma disposta no Título 

II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 

(Cumprimento de Sentença). Transitada em julgado, sem impulso dos autos 

pela parte autora, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2.018. Dr. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006071-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL DOS SANTOS PINHO (AUTOR(A))

JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL (ADVOGADO(A))

 

NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação acostado aos autos, no prazo de Lei

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029759-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ FIEL ALVES (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002892-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SIQUEIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025168-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO (ADVOGADO(A))

ELY MARIA PATRINHANI RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

CAMILO ROMAO DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora efetuar o pagamento da 

diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o 

cumprimento do Mandado de penhora e avaliação no bem dado em 

garantia ao título, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009454-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA (ADVOGADO(A))

MIRIAM DE FATIMA NASCHENVENG PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se os requeridos para acostarem nos autos, no prazo 

legal, os Demonstrativos Analíticos de Evolução de Todos os Contratos, 

onde demonstrem o valor financiado, as taxas aplicadas, as datas de 

vencimento e pagamentos das prestações, bem como, as Parcelas pagas 

e em aberto e o Saldo Devedor de cada Financiamento, os Extratos do 

Cartão de Crédito nº 4218.xxxx.xxxx.5023 que faltam nos autos, sob pena 

de busca e apreensão. Não sendo acostados nos autos ou não sendo 

eficaz a busca e apreensão, retornem os autos ao Perito, para considerar 

o valor original do débito aplicando aquilo que foi dirimido da sentença, com 

relação aos contratos e em relação ao Cartão de Crédito, os meses 

faltantes nos autos, deverá ser considerado como não movimentado. 

Após, digam as partes e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17.09.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021923-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDAN NAVES COSTA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO PARANHOS ALVES SANTANA (RÉU)

FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre pedido da parte 

requerida e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17.09.18
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038008-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

JULIO MARCOS LAZZARINI (EXECUTADO)

 

Fica a parte requerida intimada acerca da certidão de id: 15367089, no 

prazo legal. Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014812-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO BELARMINO JACO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento 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: 1028687-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIANE KAROLAY ALVES DOS SANTOS NOGUEIRA MOTA (REQUERIDO)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013749-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA PEREIRA SANTANA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003505-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE DO NASCIMENTO MAIA (EXEQUENTE)

VANUZA MARCON MATHEUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

 

Deverá a parte requerida manifestar sobre o Detalhamento de Ordem 

Judicial, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003505-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE DO NASCIMENTO MAIA (EXEQUENTE)

VANUZA MARCON MATHEUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do ofício expedido, bem como 

comprovar o protocolo do referido, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027907-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYSE MARIA BARCELLOS BIRKHAN (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: 1008727-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA (EXECUTADO)

TEODORO VILLAFANE MORENO (EXECUTADO)

CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA 

(EXECUTADO)

TERRA SELVAGEM GOLFE CLUBE LTDA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do ofício expedido, bem como 

comprovar o protocolo do referido, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015461-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA LEMES DO PRADO (AUTOR(A))

anderson rosa ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do ofício expedido, bem como 

comprovar o protocolo do referido, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015397-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do ofício expedido, bem como 

comprovar o protocolo do referido, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006024-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHAYRA MIRELLA NETO DA SILVA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018113-83.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO TRINDADE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MELITA ALT PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora apresentar demonstrativo de débito atualizado da 

multa, no prazo legal,.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032981-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA (ADVOGADO(A))

VANDA MIRANDA DA SILVA MARTINS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado com as 

verbas de id. 14976849, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014565-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILEY MARIA LOPES DA COSTA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000571-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (AUTOR(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ALMEIDA SALDANHA CHAER (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026828-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FELIX DE OLIVEIRA (RÉU)

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA (RÉU)

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022286-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (AUTOR(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO ROBERTO DE SOUZA FREITAS (RÉU)

NELSON HIROSHI KIKUTA (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013700-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK DE LARA PINTO RIBEIRO (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031927-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013495-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIDADE VERDE COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS, MOTOCICLETAS, 

PECAS E ACESSORIOS LTDA (EXECUTADO)

DECIO JOSE MATOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

DINAH ZANGARI MATTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010052-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(EXEQUENTE)

MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO COELHO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.Manifeste-se o autor sobre pesquisa do Infojud.Proceda-se a 

penhora como postulado nos autos, expedindo respectivo mandado e a 

restrição judicial do bem.Cumpra-se. Deverá a Parte Autora apresentar a 

guia de recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do 

oficial de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 

05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020588-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENWAL RODRIGUES DOS SANTOS (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros
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 Cod. Proc.: 963986 Nr: 6508-31.2015.811.0041

 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: MARIA DA CONCEIÇÃO DOURADO RUIZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209

 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, DIOGO IBRAHIM CAMPOS 

- OAB:13296

 NOTA AO AUTOR/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso de 

apelação de fls. 296/300 acostado aos autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1333814 Nr: 16410-03.2018.811.0041

 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: ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON PEAGUDO DE FREITAS - 

OAB:1101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face comprovação de rendimentos, defiro parcelamento do pagamento 

das custas em três vezes.

Efetivado o primeiro pagamento, certifique-se e apense-se ao feito 

noticiadfo na inicial, certificando-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1144403 Nr: 29361-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO DIAS HAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT 11.260

 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 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 852471 Nr: 55273-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SOL E 

MAR LTDA, SANDRA REGINA VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Fica a parte autora intimada para depositar diligência para o cumprimento 

do mandado de penhora das cotas da executada Sandra Regina 

Vasconcelos junto à primeira executada, expedido às fls. 198, a ser 

cumprido na JUCEMAT, nesta Capital, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028280-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANEI ARAGAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ ZONA 03 MANDADO 

DE CITAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) Rita Soraya 

Tolentino de Barros OFICIAL DE JUSTIÇA: NÚMERO DO PROCESSO: 

1028280-28.2018.8.11.0041 (PJE) VALOR DA CAUSA: R$ 12.629,92 

ESPÉCIE: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DEC. LEI Nº 911/69). PARTE 

AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.

(s). JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR PARTE RÉ E 

QUALIFICAÇÃO: IVANEI ARAGÃO DE OLIVEIRA, brasileiro, inscrito no CPF 

sob o n° 037.550.315-31, residente e domiciliado na Rua Vinte e Cinco, 

Quadra 48, n° 378, Bairro Jardim Vitória, Cuiabá/MT, CEP: 78055-783. 

VEÍCULO OBJETO DA AÇÃO: CONFORME DESCRIMINADO NA INICIAL, 

CÓPIA ANEXA; DEPOSITÁRIO DESIGNADO: BANCO J. SAFRA S/A VALOR 

DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 12.629,92, sujeito a alterações; 

FINALIDADE: BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NO CAMPO 

“DESCRIÇÃO DO BEM“, depositando-o com o depositário acima indicado, e, 

na sequência, A CITAÇÃO DA PARTE RÉ, de conformidade com o 

despacho ao final transcrito e a petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, para, querendo, 

nos prazos indicados, requerer o PAGAMENTO DO DÉBITO e/ou 

CONTESTAR A AÇÃO. DESPACHO: “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 online 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.” OBSERVAÇÃO: FICA FACULTADO AO 

MEIRINHO O ARROMBAMENTO E REFORÇO POLICIAL, SE NECESSÁRIO. 

ADVERTÊNCIAS: a) PAGAMENTO: Poderá a parte ré, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, efetuar o pagamento da 

integralidade do débito pendente, de acordo com os valores apresentados 

na inicial e indicados acima, hipótese em que o bem lhe será restituído livre 

do ônus. b) Não sendo efetuado o pagamento, no prazo indicado, 

consolidar-se-ão a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem no 

patrimônio da parte autora. c) PRAZO: O prazo para CONTESTAR a ação é 

de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar. d) A parte ré 

poderá contestar a ação, ainda que tenha efetuado o pagamento, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. e) Não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida, 

como verdadeiros, os fatos alegados na peça vestibular. f) Não sendo 

encontrado o bem, ou não estando este na posse da parte ré, poderá a 

presente demanda ser convertida, a pedido da parte autora, em ação de 

execução (art. 4o do Decreto-Lei nº 911/69). Cuiabá, 17 de setembro de 

2018 Rita Soraya Tolentino de Barros Juíza de Direito SEDE DO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026258-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)
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AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RILDO GONZAGA DA SILVA ROSA (REQUERIDO)

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. A sentença prolatada não reconheceu a quitação do 

contrato, apenas os valores em aberto como ali consignado e como 

anunciado pelo autor, ou seja, composição amigável do débito em aberto. 

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17.09.18

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027469-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISY NOENIR GONCALVES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

LEANDRO GOMES MORAES (ADVOGADO(A))

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17.09.18

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027467-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISY NOENIR GONCALVES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

LEANDRO GOMES MORAES (ADVOGADO(A))

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17.09.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012095-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NAKAZORA TAMURA (AUTOR(A))

MEIRI NAKAZORA TAMURA (AUTOR(A))

OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR(A))

LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ (AUTOR(A))

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR(A))

RIO DOCE INCORPORADORA LTDA - ME (AUTOR(A))

RIO FORTE INCORPORADORA LTDA (AUTOR(A))

AGROPECUARIA DANMA LTDA - ME (AUTOR(A))

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (AUTOR(A))

GINCO URBANISMO LTDA (AUTOR(A))

PAULO DURIC CALHEIROS (ADVOGADO(A))

MIRANTE DO PARY PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

MARCELO ALEXANDRE LOPES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Ginco Urbanismo Ltda (“Ginco”), Brdu Spe Varzea Grande 

Ltda (“Brdu”), Agropecuária Danma Ltda, Rio Forte Incorporadora Ltda, Rio 

Doce Incorporadora Ltda, Julio César De Almeida Braz, Luzienne Carrijo 

Ferro Braz, Osvaldo Tetsuo Tamura, Meiri Nakazora Tamura, André 

Nakazora Tamura, devidamente qualificados nos autos, ingressou com a 

presente Ação De Procedimento Ordinário, Com Pedido De Tutela De 

Urgência, contra Banco Pine S/A, aduzindo que o requerido realizou dupla 

cobrança abusiva dos juros remuneratórios acrescidos dos juros 

divulgados pela CETIP (DI-Cetip), com capitalização diária. Elucidaram que 

as empresas autoras mantiveram com o banco réu estreito relacionamento 

negocial na realização de Cédulas de Crédito Bancário e que as CCbs nº 

75189; 75.863; 75.889; 75422 e respectivos aditamentos foram 

conjuntamente garantidos através da alienação fiduciária dos imóveis 

descritos na inicial. Asseveram sobre as operações firmadas entre as 

partes informando que os juros dos contratos sub judice oscilaram entre 

0,4868 a 0,7974% ao mês, porém, em todos eles eram acrescidos dos 

juros da DI-Cetip, somados e capitalizados diariamente. Pretendem a 

consignação do valor incontroverso, em cumprimento ao disposto no § 

3ºdo art. 330, CPC. Aduzem que o depósito voluntário do valor 

incontroverso do débito tem efeito liberatório do devedor, afastando a sua 

mora. Discorrem que a cobrança de encargos ilegais no período de 

normalidade afasta a mora do devedor. Questionam a cobrança de juros 

da CDI – Cetip, a capitalização e os juros moratórios nas CCB’s nºs 75189; 

75.863 e 75.889 e aditivos. Requer a repetição do indébito ou 

compensação de valores. Relatam danos sofridos. Pretendem a repetição 

de indébito. Em sede de tutela de urgência, requerem a consignação das 

parcelas incontroversas do débito, o impedimento da inscrição dos 

requerentes nos cadastros do SERASA, SPC e o impedimento de qualquer 

tentativa de resolução dos contratos nºs 75189; 75.863; 75.889; 75422 e 

respectivos aditivos em aberto, para que não haja o procedimento de 

tomada dos imóveis alienados fiduciariamente (imóveis das matrículas nºs 

88583; 103811;103812; 103813; 103.822; 103.823 – vide item 11 da inicial) 

até o julgamento desta demanda. Da Inteligência do § 3º do art. 330, CPC. 

Rogam pela procedência da ação, com a revisão dos encargos, para que 

seja decretada a nulidade da cobrança dos juros da CDI-Cetip e 

capitalização diária; seja declarada a ilegalidade dos encargos moratórios, 

pretendendo a repetição em dobro ou compensação dos valores cobrados 

indevidamente; ainda, com a liquidação do débito, seja determinado o 

cancelamento da alienação fiduciária sobre os imóveis das matrículas nºs 

88583; 103811;103812; 103813;103.822; 103.823, e, como pedido 

alternativo, seja o requerido condenado nas perdas e danos. Juntaram 

documentos de id. 13056491/ 13056560. Ao id. 13056965 a parte autora 

requereu a emenda da inicial para retificação do pólo passivo para Banco 

Pan S/A. foi determinado a retificação do pólo passivo e a redistribuição 

dos autos, no termos do id. 13068691. Ao id. 13159810 foi indeferida a 

tutela de urgência e facultado o depósito sem afastar a mora. Ao id. 

13368603 não foi deferido o parcelamento do pagamento das custas de 

distribuição. Ao id. 13484520 a decisão que apreciou os embargos de 

declaração, concedeu a tutela de urgência, para autorizar a parte autora 

depositar em juízo o valor e na forma posta na inicial, suspendendo a mora 

até o julgamento desta ação, obstando a resolução do aditivos das 

Cédulas de Crédito 75189, nº 75863, nº 75889 e nº 75422, não havendo 

como promover ato de consolidação do imóvel dado em garantia. No 

tocante a restrição cadastral, foi deferido que a parte requerida se 

abstenha da inserção dos nomes dos autores nos órgãos de proteção ao 

crédito com a condição que seja realizado os depósitos judiciais na forma 

posta na inicial. Ao id. 13597488 a parte autora informou o pagamento da 

parcela 1/18 da consignação do valor incontroverso. Nos termos da 

decisão de id. 13963022, foi deferida a emenda da inicial para incluir no 

pólo ativo a empresa Mirante Do Pary Participações Ltda e para estender a 

suspensão de restrição cadastral. O requerido apresentou contestação 

ao id. 14995665, afirmando a tempestividade da peça. Preliminarmente, 

arguiu a incompetência do juízo, aduzindo que o foro livremente eleito 

pelas partes é o de São Paulo, para toda e qualquer demanda relativa às 

CCBs impugnadas. Traçou a verdadeira relação entre as partes e aduziu 

sobre as operações firmadas. Afirmou que três dos contratos foram 

emitidos pela GINCO (CCBs 75189, 75889 e 75863) e dois pela BRDU 

(CCBs 75422 e 75424). Asseverou sobre a garantia da dívida de 

alienação fiduciária. Discorreu acerca do inadimplemento e do 

procedimento de consolidação da propriedade. Enfatizou que no presente 

caso a relação de consumo não foi configurada. Defendeu a legalidade da 

taxa CDI e da capitalização. Aduziu que a mora foi devidamente 

caracterizada. Rebateu o pleito de restituição em dobro. Elucidou que não 

há que se falar em qualquer indenização devida aos autores. Requer seja 

revogada a liminar de ID 13484520, sendo acolhida a preliminar de 

incompetência, ante a cláusula de eleição de foro, e, ao final, julgada 

improcedente esta ação. Juntou documentos de id. 14995707/ 14995889. 

A parte requerente apresentou réplica à contestação ao id. 15047114, 

ratificando as teses iniciais. Rebateu a preliminar de incompetência do 

juízo, aduzindo que a demanda contempla litígio sobre direito de 

propriedade (alienação fiduciária) a competência de Cuiabá, onde se 
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situam os imóveis dados em garantia real e que a cláusula de eleição do 

foro é abusiva. Ao id. 15162496 foi juntado aos autos a decisão do 

Agravo de Instrumento nº1009851-39.2018.8.11.0041 que indeferiu o 

pedido liminar. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação De Procedimento 

Ordinário, Com Pedido De Tutela De Urgência, contra Banco Pan S/A, em 

que a parte autora rogou pela procedência da ação, com a revisão dos 

encargos, para que seja decretada a nulidade da cobrança dos juros da 

CDI-Cetip e capitalização diária; seja declarada a ilegalidade dos encargos 

moratórios, pretendendo a repetição em dobro ou compensação dos 

valores cobrados indevidamente; ainda, com a liquidação do débito, seja 

determinado o cancelamento da alienação fiduciária sobre os imóveis das 

matrículas nºs 88583; 103811;103812; 103813;103.822; 103.823, e, como 

pedido alternativo, seja o requerido condenado nas perdas e danos. Por 

seu turno, o requerido requer seja revogada a liminar de ID 13484520, 

sendo acolhida a preliminar de incompetência, ante a cláusula de eleição 

de foro, e, ao final, julgada improcedente esta ação, devendo prevalecer 

os contratos como firmados. Compulsando os autos, não resta dúvida que 

na presente ação está se discutindo o direito do autor em revisionar as 

cláusulas dos contratos que entende estarem abusivas, razão pela qual, 

cabe julgamento antecipado da lide, por tratar de matéria de direito, 

dispensando a dilação probatória, seja em audiência ou pericial. Após, 

ficar definido pelo julgador quais encargos devem incidir nos contratos, ai 

sim, caberá adequação do referido, se forem alterados. Inicialmente, 

passo à análise da preliminar de incompetência do juízo. Analisando os 

contratos juntados, denota-se que as partes convencionaram o foro de 

São Paulo como o competente para dirimir qualquer controvérsia oriunda 

dos contratos, conforme se verifica no Contrato nº75189 – Cláusula 15 – 

id. 14995714 - Pág. 16; Contrato nº75889 – Cláusula 15 – id.14995724 – 

Pá. 16; Contrato nº 75863 – Cláusula 15 – id. 14995797 – Pág.16; Contrato 

nº 75422 – Cláusula 15 – id. 14995732 – Pág.16 e Contrato nº 75424 – 

Cláusula 15 – id. 14995737 – Pág.16. Vejamos o teor da Cláusula 15. “Fica 

eleito o foro desta cidade como o único competente para dirimir qualquer 

controvérsia oriunda do presente contrato com expressa renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas 

quaisquer dúvidas que venham a decorrer desta cédula, ressalvado o 

direito do Pan optar pelo foro de domicílio do emitente, a seu exclusivo 

critério.” Portanto, a questão dispensa maiores delongas, pois deverá 

prevalecer o foro acordado pelas partes, sendo este de São Paulo. 

Vejamos o entendimento de nossos Tribunais, quanto a cláusula de 

eleição do foro: “EMENTA APELAÇÃO EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - 

CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO PACTUADA EM ACORDOS DE 

ACIONISTAS E DE INVESTIMENTOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES - 

RELAÇÃO TIPICAMENTE EMPRESARIAL - VALIDADE - CONEXÃO 

EVIDENCIADA ENTRE AS DEMANDAS AJUIZADAS PERANTE A JUSTIÇA 

BAIANA E FLUMINENSE - NECESSIDADE DE REUNIÃO PERANTE O JUÍZO 

DE ELEIÇÃO - PRECEDENTES DO STJ. 1. - É válida a cláusula de eleição de 

foro, firmada nos casos em que se evidencia a natureza tipicamente 

empresarial da relação jurídica existente entre as partes, inclusive na 

hipótese em que se discute a licitude do próprio contrato ou do negócio 

jurídico, ressaltando-se, ainda, que a mera desigualdade de porte 

econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica 

ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro 

(STJ - AgRg no AREsp 201.904/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 30/05/2014). 2. - 

Nulidade da cláusula de eleição de foro pactuada em contrato de adesão, 

mesmo sem natureza consumerista, na hipótese em que tal cláusula 

configure obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário. 3. - A empresa 

apelante contraiu empréstimo internacional e não consegue pagar e diante 

disso ajuizou ação ordinária objetivando a revisão do contrato celebrados 

tendo o seu nome sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e 

realizado o protesto dos contratos e prevalecendo a sentença recorrida 

será obrigada a viajar até São Paulo para defender os seus interesses, o 

que dificultará o seu acesso ao Poder Judiciário. 4. - Recurso provido. 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os 

Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas 

taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos 

termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 10 de julho de 2018. 

PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00044883520158080014, Relator: 

FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/07/2018, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2018)” “PROCESSUAL CIVIL - 

AÇÃO DE EXECUÇÃO - ENTREGA DE COISA INCERTA - SAFRA DE 

GRÃOS - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - DECLARAÇÃO EX OFFICIO DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE 

FORO - COMPETÊNCIA RELATIVA - PRORROGAÇÃO - EXEGESE DOS 

ARTS. 112 E 114 DO CPC/73 1 A nulidade da cláusula de eleição de foro, 

em contrato de adesão, pode ser reconhecida de ofício pelo juiz quando 

demonstrada a hipossuficiência da parte, a qual não é presumida, 

devendo ser apontada a fragilidade técnica, econômica ou jurídica da 

parte. 2 Evidenciada a relação empresarial derivada de contrato de 

significativo vulto econômico, deve ser respeitada a convenção contratual, 

ainda mais quando não há qualquer insurgência por parte do devedor e de 

há muito prorrogada tacitamente a competência relativa. (TJSC, Agravo de 

Instrumento n. 4025759-59.2017.8.24.0000, de Gaspar, rel. Des. Luiz 

Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 27-03-2018)”. “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO 

DE FORNECIMENTO DE GÁS NITROGÊNIO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO 

EVIDENCIADA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA 

INAPLICABILIDADE. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. 

PREPONDERÂNCIA DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO SUSCITANTE. (TJSC, Conflito de competência n. 

0118215-67.2015.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Jaime Machado Junior, 

Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 29-06-2017)”. Desta forma, não 

cabe acolher a tese de prevalência do local do imóvel ou de cláusula nula 

de adesão do foro, posto que, a cláusula pactuada do foro é legal e não 

se vislumbra elementos a desconstituir ou anular o acordado. Portanto, 

acolho a preliminar arguida de Incompetência do Juízo, devendo o 

processo ser remetido a Comarca de São Paulo - SP, por ser o foro 

acordado entre as partes no contrato. Diante do exposto e considerando o 

que mais consta dos autos, acolho a preliminar de Incompetência do Juízo 

arguida pelo requerido para determinar a remessa dos autos ao Juízo da 

Comarca São Paulo- SP, com as formalidades legais. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17.09.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030669-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEZIO DE MORAES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Procedo a correção do valor da causa, devendo corresponder 

a importância econômica pretendida pelo autor, ou seja, aquele da 

purgação de mora de R$ 26.788,51(vinte e seis mil, setecentos e oitenta e 

oito reais e cinquenta e um centavos), nos termos do Decreto lei n. 911/69. 

Intime-se o autor para retificar o valor dado a causa, no prazo de quinze 

dias, procedendo ao recolhimento da guia de distribuição, vinculando-a ao 

número único do processo, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17.09.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003938-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GOMES SOARES (ADVOGADO(A))

BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. (RÉU)

BANCO CACIQUE S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada. 

Considerando que a parte autora anuiu ao valor depositado nos autos, 

tenho por cumprida a obrigação, nada mais havendo que reclamar. 

Expeça-se alvará em seu favor e após, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17.09.18
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027840-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ALEX SILVA BREKENFELDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 17.09.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031112-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA (RÉU)

PAULO SERGIO DAUFENBACH (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – 

Sicoob Integração, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a 

presente Ação Monitória contra Edio de Oliveira Almeida, visando o 

recebimento da importância de R$ 24.008,43 (vinte e quatro mil e oito reais 

e quarenta e três centavos), referente ao uso do limite do cheque especial 

(Contrato nº 3139) contido no id. 10167899 - Pág. 1, bem como do limite do 

cartão de crédito (Sicoobcard Mastercard Platinum - cartão de crédito - 

contrato nº 8816-0) contido no id. 10167920 - Pág. 1, sendo que a parte 

requerida não honrou em saldar os valores que lhe foram creditados. 

Rogou pela procedência do pedido, para ser convertido o mandado inicial 

em execução. Instruiu seu pedido com documentos de ids. Num. 10167805 

- Pág.1/Num. 10167987 - Pág./1. A parte requerida apresentou embargos 

monitórios no id. Num. 14351892 - Pág. 1/Pág.5 à ação monitória, 

inicialmente fez uma síntese dos fatos narrados na exordial. Sustentou 

sobre a inexistência de prova dos valores tidos como devidos pela parte 

requerida, em decorrência de ausência de prova de utilização de valores, 

tanto de cheque especial quanto de cartão de crédito. Pugnou pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Juntou documento no id. 

Num. 14351902 - Pág. 1. A parte requerente apresentou réplica à 

contestação no id. Num. 15017028 - Pág. 1/Pág.2, ratificando a tese da 

inicial e pugnando pela procedência dos pedidos. Vieram-me conclusos os 

autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a 

presente de Ação Monitória contra Edio de Oliveira Almeida, visando o 

recebimento da importância de R$ 24.008,43 (vinte e quatro mil e oito reais 

e quarenta e três centavos), referente ao uso do limite do cheque especial 

(Contrato nº 3139), bem como do limite do cartão de crédito (Sicoobcard 

Mastercard Platinum - cartão de crédito - contrato nº 8816-0), sendo que a 

parte requerida não honrou em saldar os valores que lhe foram 

creditados. A parte requerida apresentou embargos monitórios e 

sustentou sobre a inexistência de prova dos valores tidos como devidos 

pela parte requerida, em decorrência de ausência de prova de utilização 

de valores, tanto de cheque especial quanto de cartão de crédito. 

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. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

juntou aos autos: Cédula de Crédito Bancário Abertura de Crédito – 

Pessoa Física (id. 10167899); Extrato de Conta Corrente emitido em 

22/09/2017 (id. 10167911); Proposta de Adesão – Sicoobcard MasterCard 

Platinum – Pessoa Física (id. 10167920); Fatura do mês de junho – Conta 

Cartão (id. 10167933); Ficha Gráfica da Operação (id. 10167952); 

Relatório de Extrato de Cliente (id. 10167968) e Relatório do Extrato da 

Conta Capital (id. 10167987). Documentos estes que comprovam a relação 

jurídica existente entre as partes. O que também não foi negado pela parte 

requerida. Pois bem. Na Ação Monitória, necessita apenas o autor provar, 

com prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme disciplina o 

artigo 700 do Novo Código de Processo Civil. Portanto, satisfeito está o 

dispositivo legal. Nesta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio 

dos embargos (art. 702 NCPC), discutir o débito consubstanciado na prova 

escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor. Neste caso, 

será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do NCPC), sob pena de rejeição 

dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial. 

Diante da documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de 

que o requerente possui em seu poder, documento hábil para comprovar a 

dívida ora requerida na presente ação. Não há que se falar em ausência 

de documentos para comprovar o débito ou ausência de prova de sua 

utilização, nos extratos e fichas dos Ids 10167911, 10167952 e 10167987, 

resta evidente que o requerido utilizou dos valores da conta corrente e 

cartão, resultando o débito anunciado na inicial. A parte autora cumpriu 

como determinado no art. 700 do CPC, pois juntou aos autos, documentos 

necessários para a propositura da presente ação, conforme acima 

descrito. Além de comprovar a relação jurídica existente entre as partes, 

consubstanciada no contrato pactuado, contendo a indicação precisa dos 

encargos usados para se chegar no valor indicado na inicial, como da 

utilização pelo requerido, devendo responder pelas obrigações 

assumidas. Cabia à parte requerida realizar prova de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do requerente, ônus do qual claramente 

não se desincumbiu, em desatenção ao artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto e considerando o que mais consta dos 

autos, julgo Com Resolução de Mérito a presente Ação Monitória com 

fundamento no que dispõe o artigo 487-I do NCPC, devendo ser constituído 

de pleno direito em título judicial, o valor de R$ 24.008,43 (vinte e quatro mil 

e oito reais e quarenta e três centavos), convertendo o mandado inicial em 

Mandado de Execução, com fundamento no que dispõe o artigo 702, §8º 

do Novo Código de Processo Civil, que prosseguirá na forma prevista no 

Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível. Condeno a parte 

requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente 

corrigidos a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, após arquive-se. P.R.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17.09.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018987-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILLAS BAR LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001175-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DOS SANTOS DA CRUZ (EXECUTADO)

NIPPO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004644-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ANASTACIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002733-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010276-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA (EXECUTADO)

OSCAR MARTINS BEZERRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022454-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MARIA G. DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004127-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MEIRELLES VENTURA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 711676 Nr: 4740-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA AUTOMÓVEIS LTDA - ME, ENIELSON 

LEITE FERNANDES

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BERNARDO DOS 

SANTOS - OAB:14871-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido do credor e determino nova tentativa penhora de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para 

satisfação do débito no valor de R$253.772,92 (demonstrativo – fls. 

92-93).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC). Segue o extrato da medida de penhora 

online.

Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o credor 

indicar bens que satisfaça a execução, e, cinco (5) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 747805 Nr: 45070-51.2011.811.0041

 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): JOADILSON SEBASTIÃO DE ARRUDA 

MARTINS - ME, JOADILSON SEBASTIÃO DE ARRUDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome dos devedores/executados, por meio do sistema 

eletrônico BACENJUD, bem como a sua indisponibilidade, havendo ativos, 

nos termos do art. 854 do CPC, para garantia da satisfação do débito 

indicado pelo exequente à fl. 50.

 Havendo ativos, a quantia constritada deverá ser imediatamente 

transferida para a Conta Única e vinculada ao presente processo 

executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 015/2012/TP e 

os executado INTIMADO da referida penhora, bem como para, querendo, 

oferecerem impugnação no prazo de cinco (5) dias (art. 854, § 3º, do 

CPC).

 RESTANDO infrutífera a medida constritiva, deve o credor indicar bens 

que satisfaça a execução, em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1122820 Nr: 19975-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELITA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 

ME, JOSÉLIA VITAL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (...) .4.Com a informação de endereço atualizado nos autos, 

EXPEÇA-SE mandado de citação, bem como de intimação, caso obtido 

êxito no arresto de ativos em conta dos devedores/executados, para 
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ciência do referido e, querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco 

(5) dias (art. 854, § 3º, do CPC). 5.Consigno que restando infrutífera a 

medida constritiva, deve o credor indicar bens que satisfaça a execução, 

em cinco (5) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito por 

inexistência de bens penhoráveis. 6.Segue o demonstrativo da medida de 

penhora online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 743305 Nr: 40259-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLENE AMORIM DE ALMEIDA BARRADAS - 

ME, APARECIDO ZEPONI BARRADAS, GISLENE AMORIM DE ALMEIDA 

BARRADAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Verifico à fl. 43, que os executados foram devidamente citados da 

presente ação, conforme se infere da certidão do oficial de justiça.

2. Assim, certifique a Secretaria se os executados apresentaram 

manifestação e, se tempestiva, conforme decisão de fl. 21/22

3. DEFIRO o pedido de nova tentativa de penhora de dinheiro em depósito 

ou aplicação financeira em nome dos devedores/executados, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, bem como a sua indisponibilidade, havendo 

ativos, nos termos do art. 854 do CPC, para garantia da satisfação do 

débito atualizado pelo exequente no valor de R$ 264.033,69 (duzentos e 

sessenta e quatro mil e trinta e três reais e sessenta e nove centavos), 

indicado à fl. 69.

4. Havendo ativos, a quantia constritada deverá ser imediatamente 

transferida para a Conta Única e vinculada ao presente processo 

executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 015/2012/TP e 

os executados INTIMADOS da referida penhora, bem como para, 

querendo, oferecerem impugnação no prazo de cinco (5) dias (art. 854, § 

3º, do CPC).

 5. RESTANDO infrutífera a medida constritiva, deve o credor indicar bens 

que satisfaça a execução, em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 6. Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 289011 Nr: 9531-63.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARIGUI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVELINE NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA 

PINTO - OAB:16727/PR, CARLOS EDUARDO NETTO ALVES - 

OAB:38686/PR, MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - OAB:31117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos (...) .Assim, DEFIRO o pedido de penhora de dinheiro em depósito 

ou aplicação financeira em nome dos devedores/executados, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, bem como a sua indisponibilidade, havendo 

ativos, nos termos do art. 854 do CPC, para garantia da satisfação do 

débito atualizado pelo exequente no valor de R$ 23.867,19 (vinte e três mil 

oitocentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos), conforme 

indicado à fl. 142verso. 1.Havendo ativos, a quantia constritada deverá 

ser imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP e os executados INTIMADOS da referida penhora, bem como 

para, querendo, oferecerem impugnação no prazo de cinco (5) dias (art. 

854, § 3º, do CPC). 2.RESTANDO infrutífera a medida constritiva, deve o 

credor indicar bens que satisfaça a execução, em cinco (5) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito por inexistência de bens 

penhoráveis. 3.Segue o demonstrativo da medida de penhora online. - 

DEMAIS PROVIDÊNCIAS: 1.EXPEÇA-SE novo edital de citação dos 

executados, nos termos da decisão de fl. 24, com prazo de 20 (vinte) 

di.2.Decorrido o prazo do edital, sem manifestação dos executados, 

certifique.3.Nos termos do art. 72 do CPC, nomeio para a defesa dos 

executados, um dos membros da Defensoria Pública deste Estado que 

deverá ser INTIMADO da nomeação e, querendo, apresentar defesa no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1023408 Nr: 33608-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. A. DE CARVALHO JUNIOR COMÉRCIO - ME, 

THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (...) Com essas considerações, DEFIRO o pedido de arresto de 

ativos financeiros existentes em nome dos executados, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, bem como a sua indisponibilidade, havendo 

ativos, nos termos do art. 854 do CPC, para garantia da satisfação do 

débito atualizado pelo exequente no valor de R$ 524.330,25 (quinhentos e 

vinte e quatro mil trezentos e trinta reais e vinte e cinco centavos), 

conforme indicado à fl. 78. 1. Havendo ativos, a quantia constritada 

deverá ser imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao 

presente processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da 

Resolução nº 015/2012/TP. 2. INTIMO a exequente a dar prosseguimento a 

execução no prazo de 05 (cinco) dias, informando nos autos endereços 

atualizados dos executados. 3. Informado endereço atualizado, 

EXPEÇA-SE mandado de citação no novo endereço, bem como de 

INTIMAÇÃO, caso obtido êxito no arresto de ativos em conta dos 

executados, para ciência e, querendo, oferecerem impugnação no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 854, § 3º, do CPC). 4. RESTANDO infrutífera a 

medida constritiva, deve o credor indicar bens que satisfaça a execução, 

em cinco (5) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito por 

inexistência de bens penhoráveis. 5. Segue o demonstrativo da medida de 

penhora online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 7920 Nr: 625-70.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.M. COZINHAS LTDA., MARCELO 

SIGNORELLI, MARIA LUIZA SIGNORELLI GUIMARÃES

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS POMPEU DE 

BARROS - OAB:3.817/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de nova tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira em nome do devedor/executado, por meio do sistema 

eletrônico BACENJUD, bem como a sua indisponibilidade, havendo ativos, 

nos termos do art. 854 do CPC, para garantia da satisfação do débito 

atualizado pelo exequente no valor de R$ 738.197,78 (setecentos e trinta 

e oito mil cento e noventa e sete reais e setenta e oito centavos), 

conforme indicado à fl. 200verso.

 1. Havendo ativos, a quantia constritada deverá ser imediatamente 

transferida para a Conta Única e vinculada ao presente processo 

executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 015/2012/TP e 

o executado INTIMADO da referida penhora, bem como para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de cinco (5) dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 2. RESTANDO infrutífera a medida constritiva, deve o credor indicar bens 

que satisfaça a execução, em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 3. Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 173967 Nr: 22409-25.2004.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCAR - DISTRIBUIDORA DE COMPLEMENTOS 
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AUTOMOTIVOS LTDA., MÁRCIO LUIZ RODRIGUES DANTAS, ANA PAULA 

ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085

 Vistos.

DEFIRO o pedido de nova tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira em nome dos devedores/executados, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, bem como a sua indisponibilidade, havendo 

ativos, nos termos do art. 854 do CPC, para garantia da satisfação do 

débito atualizado pelo exequente no valor indicado à fl. 129.

 1. Havendo ativos, a quantia constritada deverá ser imediatamente 

transferida para a Conta Única e vinculada ao presente processo 

executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 015/2012/TP e 

os executados INTIMADOS da referida penhora, bem como para, 

querendo, oferecerem impugnação no prazo de cinco (5) dias (art. 854, § 

3º, do CPC).

 2. RESTANDO infrutífera a medida constritiva, deve o credor indicar bens 

que satisfaça a execução, em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 3. Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1076768 Nr: 58460-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, 

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAL LTDA EPP, VANIO CESAR PICKLER 

AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI MAIRA CURVO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO 

JUNIOR - OAB:131.896/SP, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUELINE CURVO RONDON 

- OAB:11.017/MT

 Vistos (...) 2. Com relação ao pedido de buscas de informações de 

possíveis bens, via RENAJUD, DEFIRO-O, pelo que segue o demonstrativo 

de consulta a presente decisão, sobre o qual o exequente deverá se 

manifestar em 05 (cinco) dias. Atente-se 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. 3. 

DEFIRO, também, o pedido de penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira em nome do devedor/executado, por meio do sistema 

eletrônico BACENJUD, pleiteado às fls. 101/102, bem como a sua 

indisponibilidade, havendo ativos, nos termos do art. 854 do CPC, para 

garantia da satisfação do débito indicado pelo exequente à fl. 103. 3.1 

Havendo ativos, a quantia constritada deverá ser imediatamente 

transferida para a Conta Única e vinculada ao presente processo 

executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 015/2012/TP e 

o executado INTIMADO da referida penhora, bem como para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de cinco (5) dias (art. 854, § 3º, do CPC). 

3.2 RESTANDO infrutífera a medida constritiva, deve o credor indicar bens 

que satisfaça a execução, em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis. 3.3 Segue o 

demonstrativo da medida de penhora online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 778460 Nr: 31864-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARA TRANCOSO PACHECO ME, 

SANDRA MARA TRANCOSO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de nova tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira em nome dos devedores/executados, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, bem como a sua indisponibilidade, havendo 

ativos, nos termos do art. 854 do CPC, para garantia da satisfação do 

débito atualizado pelo exequente no valor indicado no demonstrativo de fl. 

58, datado de 23/04/2018, de R$ 129.313,67 (cento e vinte e nove mil 

trezentos e treze reais e sessenta e sete centavos).

 1. Havendo ativos, a quantia constritada deverá ser imediatamente 

transferida para a Conta Única e vinculada ao presente processo 

executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 015/2012/TP e 

os executados INTIMADOS da referida penhora, bem como para, 

querendo, oferecerem impugnação no prazo de cinco (5) dias (art. 854, § 

3º, do CPC).

 2. RESTANDO infrutífera a medida constritiva, deve o credor indicar bens 

que satisfaça a execução, em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 3. Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 333939 Nr: 4595-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT, RUI EDUARDO SANO LAURINDO - OAB:10128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, THAÍS SVERSUT - OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Esclareça o Credor, em cinco (5) dias, já que o valor do débito 

apresentado no demonstrativo de calculo (fl. 241) diverge do valor 

pretendido (fl. 240v).

 Intime-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 942941 Nr: 56305-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIAN BARROS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANEIDE MARTINS DE FREITAS 

- OAB:8345, NAIME MARCIO MARTINS DE MORAES - OAB:OAB/MT 

3.847, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Vistos.

Cumprida a exigência de que trata o art. 525, §6º, do CPC (fl. 539v), 

atribuo efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

 Considerando a divergência das Partes ao quantum debeatur remetam-se 

os autos a contadoria judicial, para que elabore cálculos atendendo os 

parâmetros da sentença, em dez (10) dias.

 Vindo os cálculos, oportunizem as Partes, decorrido o prazo, 

certifique-se e retornem conclusos para deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 896743 Nr: 27450-21.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS 

LTDA, MARCOS PAULO DE SOUSA SANDIM, MAYARA DE SOUSA 

SANDIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CAMPOS BALERONI - 

OAB:4849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEDERDEMIAN - 

OAB:

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizado em face do processo 
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Executivo - cod. 821684 (apenso), no qual o exequente postulou pela 

suspensão do feito ante a inexistência de bens passiveis de penhora. 

Ocorrendo, então, a extinção do processo executivo sem resolução do 

mérito.

 Em virtude disso, o Embargante pede, nos autos de embargos, a 

condenação do embargado em honorários advocatícios, alegando que o 

exequente desistiu do processo executivo.

 A extinção da execução em face da inexistência de bens não significa 

desistência da ação ou, no caso em apreço, do processo executivo que 

poderá ser reativado se encontrados bens passiveis de penhora que 

satisfaça a obrigação.

 Dito isso e considerando a expressa falta de interesse na continuidade do 

feito pelo Embargante (fl. 109), nos termos do art. 485, VIII, do CPC, 

homologo a desistência da ação, julgando-a extinta sem resolução do 

mérito.

Eventuais custas finais pelo Embargante.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado ARQUIVEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 777010 Nr: 30346-08.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122249/RJ, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos.

Cumpra-se imediatamente a determinação de fl. 229, expedindo alvará e 

retificando a classe processual, eis que o presente feito trata-se, agora, 

de Cumprimento de Sentença.

A Exequente, no prazo de 10 (dez) dias, exiba nos autos os três (3) 

últimos holerites, a fim de demonstrar seus rendimentos, no mesmo prazo, 

os Executados apresentem planilha atualizada do débito referente aos 

contrato objeto da lide.

Com a vinda dos documentos alhures, encaminhem o feito a contadoria 

judicial, para elaboração dos cálculos readequando os descontos dos 

Contratos nos parâmetros da sentença que ora se executa.

 Com o aporte dos cálculos do Contador Judicial apresentado a 

readequação dos valores das prestações dos financiamentos objeto 

desta lide ao limite de 30% dos vencimentos líquidos de Antônio Carlos de 

Almeida intimem-se os Executados para que, no prazo de quinze (15) dias, 

comprovem nos autos a adoção das providencias cabíveis ao 

cumprimento da sentença, comunicando ao órgão pagador do Exequente, 

se for o caso, sob pena de multa de que trata o § 1º, do art. 536 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1082929 Nr: 2898-21.2016.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBD COMERCIO DE SUPLEMENTOS ANIMAIS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 DEVIDO IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO RETRO, RENOVO O ATO: 

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A em face de TBD COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS 

ANIMAIS LTDA EPP, 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.169/170) 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, 30 de Julho de 2018.

Jose Arimatea Neves Costa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 876135 Nr: 14160-36.2014.811.0041

 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): ALAIR DA GLORIA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT

 DEVIDO IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO, RENOVO O ATO: 

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 a fl. 86). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 87/89, para que promovesse 

o andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 90).

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.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorário advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do NCPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cuiabá/MT, 25 de Julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 780537 Nr: 34090-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO CASSIO RAMOS - ME, 

PAULO ROBERTO CASSIO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.A presente execução tramita há quase 08 (oito) anos e, em que 

pese as várias diligências realizadas para citação e localização de 

endereço dos executados, não obteve êxito, conforme se verifica das fls. 

57; 59; 72 e 98.Com a reformulação do Código de Processo Civil através 

da Lei 13.105 de 16 de março de 2015, com vigência a partir de 18 de 

março de 2016, várias alterações foram realizadas nas regras 

processuais, dentre as quais, de ser de incumbência do autor adotas as 

providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não ser 

aplicada a interrupção da prescrição, quando do proferimento do 

despacho que ordena a citação, retroagindo a data da propositura da 

ação (§ 1º e 2º do art. 240 do CPC).1. Assim, considerando que até a 

presente data, não ocorreu a citação dos executados da presente ação, 

INTIMO o exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, requer o que 

entender de direito para a efetivação da citação dos executados, sob 

pena do decurso de prazo, sem manifestação, ensejar na não aplicação 

da prescrição.2. DEFIRO o pedido de penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira em nome dos devedores/executados, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, formulado pelo exequente às fls. 103/104, 

bem como a sua indisponibilidade, havendo ativos, para garantia da 

satisfação do débito atualizado pelo exequente no valor de R$ 164.720,54 

(cento e sessenta e quatro mil setecentos e vinte reais e cinquenta e 

quatro centavos) (art. 854 do CPC). 3. Havendo ativos, a quantia 

constritada deverá ser imediatamente transferida para a Conta Única e 

vinculada ao presente processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 

1º da Resolução nº 015/2012/TP e os executados INTIMADOS da referida 

penhora, bem como para, querendo, oferecerem impugnação no prazo de 

cinco (5) dias (art. 854, § 3º, do CPC). 4.RESTANDO infrutífera a medida 

constritiva, deve o credor indicar bens que satisfaça a execução, em 

cinco (5) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito por 

inexistência de bens penhoráveis. 5.Segue o demonstrativo da medida de 

penhora online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 891699 Nr: 24356-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQ. 

EMP. MICROEMP. DA BAIXADA CUIABANA, MAURÍCIO LUCIO NANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GONZALES DA COSTA, ADRIANA 

DA SILVA LEITE, LEANDRO GONZALES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL., MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

Tendo em vista a mudança da denominação social do exequente, como se 

observa dos documentos de fls. 119-125 retifique-se o polo ativo da 

presente execução.

 O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$52.252,72, indicado na 

planilha de calculo - fl. 134. Segue o demonstrativo da medida de penhora 

online.

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Resultando negativa a medida, desde logo, fica intimado o Credor para dar 

prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 No tocante ao pleito de buscas de informações sobre eventual 

transferência de propriedade dos veículos encontrados em nome da 

co-executada Adriana da Silva Leite (fl. 59-60) cabe à parte interessada 

promover, pois os extratos de fls. 59-60 tratam de resposta a consulta 

para localização do endereço da devedora.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 898474 Nr: 28706-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I T DEFANTTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8.794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT

 Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do CPC, 

cumulada com Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do Autor o 

domínio e posse do bem móvel, tipo caminhão descrito na inicial (fls. 

05/07), cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, 

devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima 

citado.CONDENO a Empresa Requerida I. T. DEFANTTE – ME, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído 

a causa, nos termos do artigo 85, §2º, I a IV, do CPC.No mais, promova a 

baixa do gravame que recai sobre o veículo indicado na inicial, tornando-o 

livre de qualquer embaraço.Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos 

registros cartorários, e, não sendo apresentado qualquer requerimento, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1021392-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JACOB DE SANTANA (AUTOR(A))

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021370-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BASILIO MARIANO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

MARILENE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010856-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME BEZERRA DE CASTRO (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 
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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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030305-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MANOELLA PEREIRA COUTO ALBANO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030305-14.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

EXECUTADO: FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO DESPACHO 

Vistos e etc. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 17 de 

setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030328-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA TEREZA DE REZENDE (RÉU)

GUTTE ELLES COMERCIO SERVICOS E INDUSTRIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MANOELLA PEREIRA COUTO ALBANO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030328-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

GUTTE ELLES COMERCIO SERVICOS E INDUSTRIA LTDA - ME, ANDREA 

TEREZA DE REZENDE DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 17 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030245-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO GOULART JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARY BARROS JOAQUIM LOPES (RÉU)

Magistrado(s):

MANOELLA PEREIRA COUTO ALBANO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030245-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): COOPERFORTE- COOP DE ECON. 

E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS 

FEDERAIS LTDA RÉU: MARY BARROS JOAQUIM LOPES DESPACHO 

Vistos e etc. Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 17 de 

setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030471-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES (RÉU)

Magistrado(s):

MANOELLA PEREIRA COUTO ALBANO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030471-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 17 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030382-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR VIEGAS FORTUNATO (RÉU)

Magistrado(s):

MANOELLA PEREIRA COUTO ALBANO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030382-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO S.A. RÉU: 

JULIO CESAR VIEGAS FORTUNATO DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 17 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011906-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

FRANCINI CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO GERADOR S.A (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MANOELLA PEREIRA COUTO ALBANO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011906-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 

RÉU: BANCO GERADOR S.A, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

DESPACHO Vistos etc. Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 17 de 

setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000243-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SOUZA JOSETTI (REQUERENTE)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MANOELLA PEREIRA COUTO ALBANO DA SILVA

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 180 de 376



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000243-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELZA SOUZA JOSETT 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. DESPACHO Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 17 de setembro 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: 1016443-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DA SILVA SCHMITZ (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; 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 a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018979-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON RIBEIRO DA SILVA (RÉU)

CRISTIANO KRINDGES SANTOS (ADVOGADO(A))

SILVIA MARIA RIBEIRO (RÉU)

CLAUDIO ESCOBAR DA SILVA (RÉU)

PLANAX RECONDICIONADORA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018979-91.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

PLANAX RECONDICIONADORA LTDA - ME, CLAUDIO ESCOBAR DA 

SILVA, SILVIA MARIA RIBEIRO, VILSON RIBEIRO DA SILVA DESPACHO I – 

Conciliação prejudicada. II – Defiro o pedido postulado em audiência 

suspendo o feito pelo prazo de 15 (quinze) dias. III – Decorrido o referido 

prazo, intimem-se as partes para trazer aos autos a minuta do acordo 

noticiado. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação. CUIABÁ, 29 de agosto de 2018. Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030558-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030558-02.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: THIAGO DE OLIVEIRA MARTINS Despacho Vistos etc. 

Compulsando os autos verifico que não consta certidão de recebimento da 

notificação, não restando comprovada assim, a mora do requerido. A 

notificação é requisito indispensável para propositura da ação de busca e 

apreensão. Diante disso, intime-se o requerente para emendar a inicial 

comprovando o recebimento da notificação do requerido, bem ainda, para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 17 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030563-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDENIRA BATISTA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030563-24.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: SIDENIRA BATISTA ALVES Despacho Vistos etc.. Intime-se o 

requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 17 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030724-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DE CASTRO MURCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030724-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JULIANA DE CASTRO MURCA 

Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 17 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 933267 Nr: 51060-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DE ALMEIDA BARROS

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

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

SILVA - OAB:6.565-MT, Silvia Soares Ferreira da Silva - 

OAB:14610-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

 Vistos etc.Diante inércia do banco executado, que apesar de 

devidamente intimado, não pagou a dívida, nem ofereceu bens à penhora, 

tão pouco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, certidão 

de fl. 313.Bem ainda, aliados ao contexto processual estão os comandos 

dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante de fls. 308/309 

da exequente 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$ 1.311,58 (mil trezentos e onze reais e 

cinquenta e oito centavos) -, que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes ao banco executado: Banco Itaú Unibanco 
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S/A (...) constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido 

pelo sistema BacenJud.Intime-se o banco executado, dando-lhe, ciência 

da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 753822 Nr: 5770-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:OAB/MT 6069, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6667/MT

 (...) Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pelo executado, 

tenho que não merece guarida a preliminar. Trata-se de cumprimento de 

sentença, no tocante à condenação do requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor do patrono do banco requerente, 

fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente 

atualizado.Com efeito, verificada a existência da obrigação, vejo que a 

sentença proferida, transitada em julgado preenche os requisitos 

necessários, uma vez que é certa (an debeatur), exigível (tendo transitada 

em julgado) e se encontra revestida de liquidez (quantum debeatur).Neste 

sentido, pressupõe-se a verificação da existência de obrigação líquida, 

certa e exigível, cuja certeza traduz-se na existência da obrigação, a 

liquidez refere-se ao objeto da prestação (o que e quanto deve ser 

adimplido pelo devedor), já a exigibilidade se expressa no vencimento da 

dívida, especificamente, transitada em julgado, presente o requisito da 

exigibilidade.Assim, o título executivo judicial que fundamenta o 

cumprimento da sentença se encontra revestido dos requisitos exigidos, 

tratando-se de condenação de honorários advocatícios de sucumbência, 

fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente 

atualizado.Motivo pelo qual, rejeito a preliminar arguida. Em relação ao 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

argumenta o executado sua vulnerabilidade financeira. 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.Desta forma, defiro o pedido de gratuidade 

da justiça postulado pelo executado.Assim, pelo exposto, rejeito a 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco 

executado e defiro o pedido de gratuidade da justiça postulado pelo 

executado.Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 285530 Nr: 7905-09.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS AMÉRICA MULTICART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JOSÉ DE CARVALHO MIGUEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA REGINA GROSS 

HUGUENEY - OAB:6.662/MT, LUIS MARIO TEIXEIRA - OAB:13.912/MT

 Vistos etc.

Pela certidão de fl. 147 determinou o Juízo a intimação da parte exequente 

para promover ao andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento. A referida decisão é datada de 07/05/2017.

Publicada a decisão, portanto, intimados os patronos do exequente e 

entregue a carta de intimação, conforme aviso de recebimento de fl. 153, 

vejo que se deu a intimação pessoal do exequente, este permaneceu 

inerte.

Encaminhada nova carta de intimação ao exequente, aviso de recebimento 

de fl. 157, e intimado novamente pela certidão de fl. 154, novamente 

permaneceu silente.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do exequente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Em havendo custas finais a serem recolhidas, determino que anote-se no 

distribuidor o nome do devedor das mesmas, qual seja, o executado, 

arquivando-se os autos em seguida.

 Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 799573 Nr: 5998-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA CASSÉLIA DORILÊO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE AUGUSTO DORILÊO 

REZENDE - OAB:17.729/MT, ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:MT/ 

3.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 Vistos etc.I - (...) Tendo em vista que não houve o pagamento 

espontâneo, mantenho a incidência da multa e dos honorários 

advocatícios do art. 523 § 1º do CPC.Assim, pelo exposto, rejeito a 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco 

executado.II – Oficie-se à Conta Única determinando a localização e 

vinculação a estes autos do valor penhorado e transferido, 

encaminhando-se cópia do detalhamento de ordem judicial de bloqueio de 

valores de fl. 69.Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 840070 Nr: 44493-05.2013.811.0041

 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: CELSO MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC S. A., BANCO PANAMERICANO 

S.A, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO 

BRASIL S.A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 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, BERNARDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES 

- OAB:147.386/SP, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:15.758-A/MT, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627A, LEONARDO 

COSTA FERREIRA DE MELO - OAB:103997/MG, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244223/SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

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

RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:102.818/MG, THIAGO MAHFUZ 

VEZZI - OAB:18017/A OAB/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 616.

 Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no 

sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Celso Marcos da Silva 

e como executados: Banco BMG S/A, Banco Panamericano S/A. Banco 

Cruzeiro do Sul S/A, Banco Bonsucesso S/A, Banco do Brasil S/A e 
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Banco Daycoval S/A.

II – Defiro o pedido do Banco Daycoval S/A, ora executado, vindo às fls. 

619/620. E para tanto, intime-se o exequente para trazer aos autos cópia 

de seus contracheques atuais, no prazo de 10 (dez) dias.

III – Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 637/638, no que se refere 

ao levantamento dos valores depositados pelos executados: Banco BMG 

S/A e Banco Bonsucesso S/A.

E para tanto, expeça-se alvará dos valores depositados junto à Conta 

Única, na forma indicada à fl. 638, com os rendimentos creditados no 

período.

IV – Defiro o pedido constante na petição de fls. 637/638, apenas e tão 

somente no que se refere ao cumprimento de sentença dos honorários de 

sucumbência.

 Intimem-se os executados: Banco Panamericano S/A. Banco Cruzeiro do 

Sul S/A, Banco do Brasil S/A e Banco Daycoval S/A, na forma indicada no 

artigo 513, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, para pagamento do 

débito, nos termos do artigo 523 do citado Código.

 Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1150309 Nr: 31869-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO PET SHOP LTDA-ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 Vistos etc.I – (...) Sem adentrar no exame do mérito da impugnação passo 

a analisar a questão suscitada, a título de preliminar, qual seja, o pedido de 

efeito suspensivo para evitar danos irreparáveis. Tal alegação não 

merece prosperar por não haver respaldo na legislação vigente. E por 

analogia ao art. 919, parágrafo 1º, do CPC, o excipiente não preencheu os 

requisitos ali contidos para a concessão do efeito suspensivo.Desta 

forma, rejeito o pedido preliminar de efeito suspensivo.II – Indefiro o pedido 

de levantamento da integralidade do valor (...) postulado pelo exequente à 

fl. 150.Com efeito, vejo primeiramente que o valor foi depositado a título de 

garantia do Juízo, tendo o banco impugnado o cálculo do débito realizado 

pelo exequente, entendendo a existência de excesso de 

execução.Possível o levantamento apenas e tão somente do valor 

incontroverso reconhecido pelo banco executado.Assim, reconheceu o 

banco devido o valor de R$ 39.027,38 (trinta e nove mil vinte e sete reais e 

trinta e oito centavos), referente ao valor da venda do veículo.Bem ainda, 

no tocante aos honorários de sucumbência, reconheceu o banco o valor 

de R$ 4.603,96 (quatro mil seiscentos e três reais e noventa e seis 

centavos).Assim, defiro o levantamento dos valores acima indicados, R$ 

39.027,38 e R$ 4.603,96. E para tanto, decorrido o prazo recursal desta 

decisão, expeça-se alvará do valor indicado, na forma indicada à fl. 150, 

conforme autoriza a procuração acostada à fl. 28, com os rendimentos 

parciais creditados no período.III – Em razão da divergência do débito 

exequendo, tendo o banco executado apresentado sua irresignação na 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 141/147, remetam-se os 

autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito, referente aos 

honorários de sucumbência, nos parâmetros determinados na sentença 

de fls. 86/90 e no acórdão do E. Tribunal de Justiça, vindo às 126/131fls. 

164/167.Vindo o cálculo, intimem-se as partes para manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 725379 Nr: 21101-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENNER DO CARMO, PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI 

- OAB:8.337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 Vistos etc.I – (...) Assim, diante da intempestividade, afasto e deixo de 

analisar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo 

banco às fls. 159/160.II – Proceda a Secretaria a anotação dos dados do 

patrono do banco e alteração do endereço do mesmo, indicados na 

petição de fl. 168.III – Indefiro os pedidos constantes nas alíneas “b”, “c” e 

“d”, de fls. 174/175. (...) IV – (...) defiro o pedido de penhora online 

constante de fls. 174 do exequente 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$ 2.341,20 (dois mil 

trezentos e quarenta e um reais e vinte centavos) -, que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao banco 

executado: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento (...) 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud.Intime-se o banco executado, dando-lhe, ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 118556 Nr: 7348-61.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA GRÁFICA E BRINDES EXCELENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 4º SERV. NOT. PRIVATIVO 

PROTESTOS DE TÍTU, BANCO RURAL S. A., CENTERCRED FACTORING 

FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO DE MORAES JÚNIOR - 

OAB:6208 - MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, NELSON 

JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO EDUARDO PARISI - 

OAB:149.922 SP, DAYSE CRISTINA DE ALMEIDA DIAS - OAB:157781, 

JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, LUIZ HENRIQUE 

PARISI - OAB:143546/SP, TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM 

- OAB:4717/MT

 Vistos etc. (...) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente.Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 30785 Nr: 7134-41.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO FERREIRA GOMES 

FILHO - OAB:4330/MT, HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA - 

OAB:4507/MT, OTÁVIO FERREIRA MENDES FILHO - OAB:4985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para ciência e manifestação 

acerca da discordância do cálculo do débito, apenas e tão somente no 

que se refere aos honorários questionados pelo patrono do exequente, 

petição e documentos de fls. 392/394.

Em entendendo pela necessidade de realização de novo cálculo, proceda 

a Contadoria à apuração.

Vinda a resposta da Contadoria, intime-se o exequente para 
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manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, certifique-se e voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1010945 Nr: 27973-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, 

ALEX PEDDE PUCINELI

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

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o banco exequente para trazer aos autos cópia legível do acordo 

realizado às fls. 44/46, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 776136 Nr: 29427-19.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERLY ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES 

DE ANDRADE - OAB:, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - 

OAB:, DANIEL MAGNO MORO SILVA - OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de fl. 283, no que concerne à aplicação das 

penalidades por litigância de má-fé. Uma vez que entendo que razão não 

lhe assiste.

 Com efeito, na esteira do que já decidiu o colendo Superior Tribunal de 

Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende de que a outra 

parte comprove haver sofrido dano processual. Eis o que se depreende 

da seguinte ementa, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - Não demonstrado o dano 

processual sofrido pela parte, não prospera o pedido de aplicação da 

pena de litigância de má-fé. Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 

806.085/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

18/11/2008, DJe 01/12/2008).

Desse modo, não demonstrou o exequente o alegado, de maneira que 

indefiro o pedido de litigância de má-fé.

II – Defiro o pedido do exequente, vindo á fl. 283, apenas e tão somente no 

que tange à multa e aos honorários advocatícios previstos no art. 523, 

parágrafo 1º do CPC.

Com efeito, a multa cominada pelo art. 523, parágrafo 1º do Novo Código 

de Processo Civil e os honorários ali arbitrados devem incidir após a 

intimação do devedor para cumprimento da sentença condenatória, que 

apesar de devidamente intimado não proceder ao devido pagamento, que 

foi o caso dos presentes autos.

Apesar de devidamente intimado o banco descumpriu o dever do 

pagamento voluntário do débito no prazo determinado no artigo 

supracitado.

III – Assim, intime-se o exequente para proceder ao cálculo da multa de 

10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento) do débito, trazendo aos autos, em 05 (cinco) dias, o valor do 

montante devido.

IV – Cumprida a determinação pelo exequente, proceda-se à intimação do 

banco para pagamento do valor apurado, no prazo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 830542 Nr: 36255-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição da ação, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo 

com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do CPC.Condeno o 

Banco requerente apenas e tão somente em custas processuais e deixo 

de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em vista que não 

ocorreu o contraditório, não havendo advogado constituído nos 

autos.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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1122711 Nr: 19917-40.2016.811.0041

 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: CARLOS DE PAULA PAZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DELA JUSTINA - 

OAB:13133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, de consequência, 

determino a revisão da Cédula de Crédito Bancário de n. 5692328, nos 

seguintes parâmetros:1.Mantenho os juros remuneratórios em 1,53% ao 

mês.2. Mantenho a capitalização mensal dos juros, uma vez que 

devidamente contratada.3. Mantenho a contratação da Tarifa de Cadastro, 

em vista da sua legalidade;4. Diante da abusividade dos juros moratórios 

que se encontram acima do limite legal, 0,433% ao dia, deve-se instituir 

como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária 

pelo INPC5. Mantenho a cobrança da tarifa de seguro, no valor de R$ 

2.336,21, firmada no contrato de fls. 30/31, devidamente contratada, 

conforme se verifica nas cláusulas gerais, fls. 31, itens: 4.3. (Outros) a 

cobrança do seguro Chevrolet Plus.6. Declaro a nulidade tarifa de 

despesas no valor de R$ 273,00, (...) devendo ser restituídas à 

requerente, na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC 

desde a data da contratação, ou seja, 19/06/2015 e juros de 1% ao mês 

contados a partir da citação;7. (...) em havendo saldo a favor do 

requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e 

posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com 

juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e 

correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.Considerando 

a sucumbência mínima do Banco requerido, condeno o requerente ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (...) A 

liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta 

decisão.Transitada em julgado, traslade-se cópia da presente sentença 

para os autos da ação de busca e apreensão apenso (Feito n. 

14863-69.2011 – código: 719181).Após, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1221805 Nr: 12085-19.2017.811.0041

 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 GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE PAULA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Banco GMAC S/A propôs a presente Ação de Busca e Apreensão com 

Pedido de Liminar em face de Carlos de Paula Paz, no entanto, apesar de 
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devidamente intimado o requerente para pagamento da diligência para 

expedição do mandado para busca e apreensão do bem e citação do 

requerido, com a intimação do patrono do requerente via Diário de Justiça, 

disponibilizado no DJE nº 10072, de 01/08/2017 e publicado no dia 

02/08/2017, bem como da intimação pessoal do banco, conforme aviso de 

recebimento de fl. 49, este não manifestou interesse.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, em não sendo pagas as custas, anote-se no 

distribuidor o nome dos devedores das mesmas, arquivando-se em 

seguida, com todas as baixas devidas.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1022360 Nr: 33071-62.2015.811.0041

 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: PAULO CESAR RAMALHO

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

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO H. LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:11.998-A - MT, ROBERTO DOS SANTOS LIMA - 

OAB:18.087/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MS

 Vistos etc.

Declaro-me suspeito, por motivo de foro íntimo, para atuar na condução do 

presente feito, na forma da previsão contida no parágrafo único do art. 

145 do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao meu substituto legal, com as cautelas de praxe.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 59500 Nr: 5575-49.2001.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SAFRA LTDA, JOSÉ MORE 

GARIGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/MT

 Vistos etc.

HSBC Bank Brasil S/A propôs a presente Ação de Execução em face de 

Supermercado Safra Ltda e Jose More Gariglio, no entanto, apesar de 

devidamente intimado o exequente para promover ao andamento do feito, 

diversas vezes, tanto via intimação de seu patrono pelo Diário de Justiça, 

em que foi disponibilizado no DJE nº 9889, de 28/10/2016 e publicado no 

dia 31/10/2016, como através da intimação pessoal do banco, conforme 

aviso de recebimento de fl. 178, este não manifestou interesse.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

 Proceda-se a baixa da penhora do imóvel matriculado sob b. 41.591, 

penhora de fl. 91, e para tanto, oficie-se ao Cartório do 5º Serviço Notarial 

e Registral desta Comarca.

Decorrido o prazo recursal, em havendo custas e não sendo pagas, 

anote-se no distribuidor o nome dos devedores das mesmas, 

arquivando-se em seguida, com todas as baixas devidas.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 21552 Nr: 1818-52.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AUTO PEÇAS VARZEA GRANDE 

LTDA, SIRLEY RIOS PEREIRA, ROBERTO ALVES PEREIRA RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OSCHOVE - OAB:6.325/MT, ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - 

OAB:7979/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, 

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - OAB:122.345/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. CUBITZA - 

OAB:OAB/MT 10742, FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - 

OAB:4474/MT, JOSÉ CARLOS GUIMARÃES JÚNIOR - OAB:MT - 5959, 

SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

 Vistos etc.(...) Portanto, não há o que modificar nestes autos.Com efeito, 

que pretende o embargante é a reapreciação dos autos, conforme 

fundamento da decisão, tratando-se de matéria já abordada e esgotada na 

decisão guerreada, o que é processualmente impossível, visto que já 

devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz 

modificar questão já decidida.Ademais, entendo que a decisão deveria ser 

combatida através do recurso cabível.Com essas considerações, 

conheço do embargos declaratórios e rejeito os mesmos.Decorrido o 

prazo recursal, retornem-me os autos em conclusão, com urgência, para 

proceder a baixa da restrição, via renajud, realizada às fls. 

319/320.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 703577 Nr: 38213-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMIRA REGINA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRA LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LISBOA NETO - 

OAB:10557/MT, LEIDIANE COSTA DA SILVA - OAB:9250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.

Tendo em vista o extrato da Conta Única que aporta aos autos à fl. 284, 

dando conta de que inexistem valores depositados nestes autos.

Oficie-se à Conta Única solicitando esclarecimentos se houve a 

transferência do valor e em sendo possível a vinculação dos valores 

penhorados, encaminhando cópia do detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio de valores de fl. 288. Encaminhe-se ainda cópia dos depósitos de 

fls. 251 e 283-v.

Após, voltem-me os autos em conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo 

a publicação como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 261328 Nr: 21567-74.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ROQUE BIASUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL A. 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTÔNIO RACHID 

JAUDY - OAB:3145

 (...) Com efeito, que pretende o embargante é a reapreciação dos autos, 

conforme fundamento da decisão, tratando-se de matéria já abordada e 

esgotada na decisão guerreada, o que é processualmente impossível, 

visto que já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe 

ao juiz modificar questão já decidida.Ademais, entendo que a sentença 

deveria ser combatida através do recurso cabível.Com essas 

considerações, conheço do embargos declaratórios e rejeito os 

mesmos.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1057852 Nr: 49975-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 
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ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA MARIA E CRAVEIRO COSTA 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se conforme determinado à fl. 96. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1112273 Nr: 15624-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIA MARIA E CRAVEIRO COSTA MOREIRA

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

ADMISSAO DE ASSOC. CENTRO NORTE DE MT .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 (...) Portanto, deve o banco arcar com as custas e honorários 

advocatícios fixados na sentença.Assim, não há o que modificar nestes 

autos.Com efeito, que pretende o embargante é a reapreciação dos autos, 

conforme fundamento da decisão, tratando-se de matéria já abordada e 

esgotada na decisão guerreada, o que é processualmente impossível, 

visto que já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe 

ao juiz modificar questão já decidida.Ademais, entendo que a sentença 

deveria ser combatida através do recurso cabível.Com essas 

considerações, conheço do embargos declaratórios e rejeito os 

mesmos.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 865881 Nr: 6275-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME JOSÉ DE AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3055/MT, DANIELLE LOURDES VANNI LAGE FRANÇA - 

OAB:OAB/MT 9.767, RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - 

OAB:15.728/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento da sentença com trânsito em julgado, fl. 348, 

conforme pedido do exequente vindo às fls. 351/354.

À fl. 388 compareceu o banco comprovando o pagamento do débito, 

conforme depósito de fl. 389.

Diante da concordância do exequente com o pagamento efetuado, fl. 390, 

tenho que o banco executado cumpriu a obrigação, satisfazendo a 

execução.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado na 

Conta Única, extrato que acompanha a presente sentença, em favor do 

exequente, na forma indicada à fl. 390, conforme autoriza a procuração 

de fl. 14, com os rendimentos creditados no período.

 Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 787651 Nr: 41558-26.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEÃO RIBEIRO, REGINA CÉLIA MÔNACO RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 

-A

 Vistos etc.

O pedido de fl. 264 deve ser analisado nos autos da execução apensos.

Diante do silêncio das partes acerca da certidão de fl. 263, apesar de 

devidamente intimados, desapensem-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe, imediatamente.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 463405 Nr: 31693-47.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEÃO RIBEIRO, REGINA CÉLIA MÔNACO 

RIBEIRO

 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: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/mt

 Vistos etc.

Tendo sido proferida sentença nos autos de embargos do devedor 

apensos (Feito n. 41558-26.2012 – Código: 787651), conforme cópia que 

aporta às fls. 113/116, verifico que após recurso de apelação de n. 

100752/2017, determinou o E. Tribunal de Justiça que fosse afastado do 

contrato a capitalização mensal dos juros, cópia do acórdão de fls. 

105/109, assim, necessário que se proceda a apuração do débito.

Portanto, defiro o pedido de fl. 104. E para tanto, remetam-se os autos à 

Contadoria para apuração do débito nos parâmetros determinados no 

acórdão de fls. 105/109.

Vindo o cálculo, intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 404811 Nr: 36709-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORGES & OLIVEIRA LTDA ME, JOSE MARCIO 

MOREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, à fl. 69, juntou as 

publicações do edital de citação dos executados.

Extrai-se da certidão de fl. 73 que, embora citado por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 73, informando que os executados 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Em seguida, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, sendo silêncio interpretado como 

desinteresse na ação, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do 

Novo Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 252973 Nr: 18577-13.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO WILLIAN FERREIRA TAPAJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA RURAND 

- OAB:12208

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 278. Com efeito, quem deve proceder à abertura de 

conta, se for o caso, é o próprio Núcleo de Prática Forense e Estágio 

Supervisionado – UNIJURIS da UNIC – Universidade de Cuiabá, devendo 

simplesmente informá-la nos autos, não tendo o Juízo essa incumbência.

Assim, cumpra a Secretaria, com urgência, o item I da decisão de fl. 275, 

procedendo à intimação pessoal ali determinada.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 743287 Nr: 40241-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE NUNES NASCIMENTO - ME, ELIANE 

NUNES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 38. Com efeito, a consulta realizada via renajud não 

localizou veículos, conforme se verifica às fls. 36/37.

Intime-se, pessoalmente, o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Novo 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.: 760365 Nr: 12722-43.2012.811.0041

 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): V. L. ALMEIDA, VILANY LIMEIRA DE ALMEIDA

 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: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 542. Em 

vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no sistema 

Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como cumprimento de 

sentença, tendo como exequente: Banco Bradesco S/A e como 

executados: V.L. Almeida e Vilany Limeira de Almeida.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 47/48.

 Intimem-se os executados na forma indicada no artigo 513, parágrafo 2º 

do Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos 

do artigo 523 do citado Código.

 III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno os executados ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1044657 Nr: 43750-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA CRISTINNE FANAIA DE ALMEIDA 

DORST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDA SYLBENE LAURINDO DA 

SILVA - OAB:6009/MT, FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - 

OAB:4.338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 75. Em 

vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no sistema 

Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como cumprimento de 

sentença, tendo como exequente: Credijud – Cooperativa de Economia de 

Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso e como 

executada: Cláudia Cristianne Fanaia A. Dorst.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 77.

 Intime-se a executada na forma indicada no artigo 513, parágrafo 2º do 

Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do 

artigo 523 do citado Código.

 III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno a executada ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 460782 Nr: 29978-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA DOS SANTOS -ME, JOSÉ MARIA 

DOS SANTOS

 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:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, à fl. 56, juntou as 

publicações do edital de citação dos executados.

Extrai-se da certidão de fl. 59 que, embora citado por edital, os 

executados não apresentaram defesa e nem comprovaram o pagamento 

do débito.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 59, informando que os executados 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Em seguida, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, sendo silêncio interpretado como 

desinteresse na ação, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do 

Novo 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.: 789428 Nr: 43435-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME DE SÁ TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, CARLA LUIZA DE 

ARAÚJO LEMOS - OAB:122.249/RJ, FERNANDO AUGUSTO ANDRADE 

FERREIRA DIAS - OAB:100.101/RJ, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 Vistos etc.Diante inércia dos bancos executados, que apesar de 

devidamente intimados, não pagaram a dívida, nem ofereceram bens à 
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penhora, tão pouco apresentaram impugnação ao cumprimento de 

sentença, certidão de fl. 411.Bem ainda, aliados ao contexto processual 

estão os comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de 

Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de 

penhora para garantir a execução.Ante as disposições do Provimento n. 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de penhora online 

constante de fls. 423 do exequente 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$ 822,38 (oitocentos e 

vinte e dois reais e trinta e oito centavos) -, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos bancos executados: 

(...) constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud.Intimem-se os bancos executados, dando-lhes, ciência 

da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

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.: 1044590 Nr: 43707-87.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, ALEX 

PEDDE PUCINELI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:OAB/MT18.032-A

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

OAB:13.842-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o acordo realizado entre as partes nos autos da execução 

apensa, intimem-se os embargantes para esclarecer se ainda têm 

interesse no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1300939 Nr: 8755-77.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SIDNEY BENEDITO NUNES, BENEDITO 

AUGUSTO NUNES DA SILVA FREITAS, EVANILDO AUGUSTO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR ANTONIO FRANCISCO - 

OAB: 22451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO JOSÉ GOMES 

JUNIOR - OAB:8.194-A/MT

 Certifico e dou fé que a impugnação aos Embargos a Execução é 

tempestivo.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte embargante para manifestar no prazo legal, sob pena de 

extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 724258 Nr: 19904-17.2011.811.0041

 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): TRANSPORTADORA VITÓRIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maisa de Carvalho - 

OAB:117040

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10199, 

sem a manifestação da parte exequente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 394250 Nr: 29779-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE10199, 

sem a manifestação da parte exequente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 745224 Nr: 42345-89.2011.811.0041

 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): ILTON LEUQE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:OAB/MT 13.578-A, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12090-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10199, 

sem a manifestação da parte requerente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 797398 Nr: 3773-93.2013.811.0041

 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): GLOBAL TRANSPORTADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos protocolo datado 

15/05/2018 em requer de dilação de prazo dias 15 cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 739903 Nr: 36589-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103.587/OABSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIAGO - OAB:11406/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos protocolo datado em 

19/04/2018 requer de dilação de prazo 30 dias cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 797249 Nr: 3622-30.2013.811.0041

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANOEL ROSA DE OLVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10235, 

sem a manifestação da parte requerente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 769471 Nr: 22438-94.2012.811.0041

 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): MARIA NILDE SEVERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10237, 

sem a manifestação da parte requerente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 106427 Nr: 224-27.2003.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVERIO MAELHER, JOSE AUGUSTO SEIXAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANILO GUSMÃO P. DUARTE - OAB:8.086, MÁRIO 

FERNANDO DA SILVA CASTILHO - OAB:10.393/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORO RIBEIRO FILHO - 

OAB:4785/MT, SAMARA VIÉGAS DE MORAES - OAB:9048/MT, 

WINSTON LUCENA RAMALHO - OAB:6985-A

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10251, 

sem a manifestação da parte exequente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 950862 Nr: 267-41.2015.811.0041

 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): F. F. MODA E ACESSÓRIOS LDTA, FLÁVIA 

APARECIDA COSTA MARQUES SALDANHA, JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 248701 Nr: 15989-33.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELINA FREITAS RIBEIRO, JORGE 

CATARINO DE MORAIS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:9000, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1585-A/MT, VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:296/2006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA DE CASSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais do patrono da 

causa, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte requerida da sentença de fls 155 cuja parte 

dispositiva vem a seguir transcrita:(...) Em consequência, julgo e declaro 

extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso III, do Novo Código de 

Processo Civil.Custas remanescentes por conta dos executados.Defiro o 

pedido de fl. 154, para desocupação do imóvel, sendo o exequente imitido 

na posse definitiva do bem, expedindo-se o necessário, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça entrar em contato com o banco no telefone indicado à fl. 

134. Decorrido o prazo recursal, desocupado o imóvel e imitido o banco na 

posse definitiva do bem, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

P. R. I. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 334629 Nr: 5216-55.2008.811.0041

 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): BRASTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça A FIM DE CUMPRIR O MANDADO NO 

ENDEREÇO INDICADO AS FLS 122 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 
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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, APÓS SE ENCARTADO AOS AUTOS AS 

DILIGÊNCIAS, encaminhe os autos a expedição de documentos a fim de 

expedir os mandado bem como a Carta Precatória para a Comarca de 

londrina/PR constando os endereços também indicados as fls 122. É oque 

me cumpre impulsionar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10087 Nr: 5383-53.2000.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Engeglobal Construtora Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Econômico S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474/MT, SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) DANIELLE SOUZA AMARAL, para devolução 

dos autos nº 5383-53.2000.811.0041, Protocolo 10087, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006641-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA ALEXANDRINA DUARTE (AUTOR(A))

LUDMILLA MARTINS (ADVOGADO(A))

DIEGO OSMAR PIZZATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MANOELLA PEREIRA COUTO ALBANO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006641-85.2017.8.11.0041. AUTOR(A): NILZA ALEXANDRINA DUARTE 

RÉU: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. I – 

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação, 

apresentado pela parte autora, Id 14102732, certidão de Id 14167185 e 

diante da apresentação das Contrarrazões ao referido recurso, vindo no 

Id 14599872, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima. II – Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 17 de 

setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025687-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE CATARINA DA SILVA 00565165178 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025687-26.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: EUNICE CATARINA DA SILVA 00565165178 Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

CHEVROLET/ S10 LS CD 4X2 2.4 FLEX 2.5, Ano Fabricação/Modelo 

2015/2015, Chassi 9BG148CP0FC422607, Renavam 01056301527, Placa 

QBX-7835, Cor BRANCO, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 5. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 6. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 17 de 

setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030461-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO (ADVOGADO(A))

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MIRANDA DE MELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030461-02.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: MAURICIO MIRANDA DE MELLO Decisão Interlocutória Vistos 

etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo CHEVROLET/ S10 LTZ 4X4 2.5, 

Ano Fabricação/Modelo 2017/2018, Chassi 9BG148MA0JC439533, 

Renavam 01145477159, Placa QCB-8552, Cor BRANCA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 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. 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, 17 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Varas Especializadas de Família e Sucessões
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1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036090-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

SOLANGE DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERREIRA DE PORTUGAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1036090-88.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este 

processo para INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 

15 dias. CUIABÁ, 17 de setembro de 2018 (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1015146-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA GOMES PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER ARY LOPES JUNIOR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

HELAINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

THAYSA DA SILVA FRANCISCO (TESTEMUNHA)

ALINE BORGES MAGALHAES (TESTEMUNHA)

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: 

1015146-65.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ELIZANGELA GOMES PINTO 

REQUERIDO: WALTER ARY LOPES JUNIOR Vistos etc. Tendo em vista que 

já houve o encerramento da fase de instrução processual, bem como que 

já houve a manifestação da parte autora, na audiência de instrução e 

julgamento, dê-se vista dos autos ao ilustre Ministério Público para 

pronunciamento final, e, na sequência, voltem-me os autos imediatamente 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de setembro 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: 1001796-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. J. (AUTOR(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

E. V. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILZA MARIA VIEIRA LEITE OAB - 957.233.231-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILARIO VIZZOTTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1001796-73.2018.8.11.0041 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, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o 

que de direito, ante a impossibilidade de citação do requerido, tendo em 

vista que este não reside no endereço informado há mais de 03 (três) 

anos, conforme certidão do Oficial de Justiça. CUIABÁ, 17 de setembro de 

2018 (assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1026305-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. C. (AUTOR(A))

MARCELO JOVENTINO COELHO (ADVOGADO(A))

ANALICE QUEIROZ PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CARNEIRO JUNIOR (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1026305-68.2018.8.11.0041 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, 17 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015880-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA (ADVOGADO(A))

FRANCIELLE JACQUELINE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

EDE MARCOS DENIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ARI DA SILVA MOURA (EXECUTADO)

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: 

1015880-50.2016.8.11.0041 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 justificativa apresentada, no 

prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 17 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1016535-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA RODRIGUES MARCANTONIO (ADVOGADO(A))

ANTONIO VENTURA MORAES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA LUZIA CEZARIA TEIXEIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1016535-22.2016.8.11.0041 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 querendo apresentar impugnação a contestação, no 

prazo de 15 dias, . CUIABÁ, 17 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019285-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE GISLAINE FERREIRA PINTO (AUTOR(A))

CASSIO FELIPE MIOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

EGÍDIO DA CRUZ E SILVA (RÉU)

arthur junior da cruz e silva (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 
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1019285-26.2018.8.11.0041 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 querendo apresentar impugnação a contestação, no 

prazo de 15 dias. CUIABÁ, 17 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010513-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHULYENNE VILANI DA LUZ PEREIRA (AUTOR(A))

LARISSA SCHWARZ DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER JEAN PASSOS PEREIRA (RÉU)

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1010513-74.2018.8.11.0041 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 querendo apresentar impugnação a contestação, no 

prazo de 15 dias, . CUIABÁ, 17 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005472-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

PAULA DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (ADVOGADO(A))

EMERSON BASTOS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA (REQUERIDO)

ANEIRTON PARREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1005472-29.2018.8.11.0041 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 querendo apresentar impugnação a contestação, no 

prazo de 15 dias, . CUIABÁ, 17 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

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(A))

J. S. (ADVOGADO(A))

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 DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1020327-13.2018.8.11.0041 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, 17 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010826-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG (ADVOGADO(A))

REJANE BUSS SONNENBERG (ADVOGADO(A))

RENATO DA SILVA FONSECA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEANNE DIAS CURVO (RÉU)

J. A. D. C. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1010826-35.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para querendo apresentar impugnação a contestação, no 

prazo de 15 dias, . CUIABÁ, 17 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1017790-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GENNY GERTRUDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANO DE AMORIM (REQUERIDO)

LUDMILA RODRIGUES BERNINE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1017790-44.2018.8.11.0041 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 querendo apresentar impugnação a contestação, no 

prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 17 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019462-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE OLIVEIRA NASCIMENTO (AUTOR(A))

PAULO PEREIRA LISBOA (ADVOGADO(A))

MARISTELA APARECIDA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLENE DE QUEIROZ GONCALVES (ADVOGADO(A))

FABIO LEANDRO RODRIGUES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1019462-87.2018.8.11.0041 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 querendo apresentar impugnação a contestação, no 

prazo de 15 dias, . CUIABÁ, 17 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001498-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO LIMA DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

WELDER GONCALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON GONCALVES (EXECUTADO)

MAURY BORGES DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1001498-81.2018.8.11.0041 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 do interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 17 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011555-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. D. S. (AUTOR(A))

T. M. S. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. (RÉU)

V. S. D. S. (RÉU)
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J. C. D. F. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1011555-61.2018.8.11.0041 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 querendo apresentar impugnação a contestação, no 

prazo de 15 dias, . CUIABÁ, 17 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034786-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO (ADVOGADO(A))

THAMYLLY EMANUELLE DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DO NASCIMENTO CALAZANS JUNIOR (EXECUTADO)

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: 

1034786-54.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca do interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo de 5 dias . CUIABÁ, 17 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035891-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. Z. N. D. S. (EXEQUENTE)

CRISTILEYA NATHALIA SILVA NUNES (EXEQUENTE)

LAURAIR DE SOUZA GROSSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THOMAZ FELIPE SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

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: 

1035891-66.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para, no prazo de 5 dias, para manifestar acerca do alvará 

cancelado. CUIABÁ, 17 de setembro de 2018 (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 3821 Nr: 5420-51.1998.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETH BENTO DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Zeferino de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - OAB:11.399/MT, 

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - OAB:16.080/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para que 

apresente nos autos cópia da matrícula do imóvel localizado no Jardim 

Mariana , Lote 07, para a posterior expedição do Formal de Partilha, 

conforme solicitado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1027784-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE TABOSA VAZ (REQUERENTE)

LAIS TABOSA VAZ (REQUERENTE)

NADIA TABOSA VAZ DIAS (REQUERENTE)

PEDRO DIAS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA DE FATIMA TABOSA VAZ (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1027784-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ALINE TABOSA VAZ, LAIS 

TABOSA VAZ, NADIA TABOSA VAZ DIAS INVENTARIADO: LUCIA DE 

FATIMA TABOSA VAZ Vistos etc. Acolho a emenda da inicial, constante 

do Id. 15130610. Concedo, por ora, os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, com fulcro no art. 98, do Código de Processo Civil, ressalvada, 

desde já, a possibilidade de sua revogação, caso evidenciado, nos autos 

a ausência de preenchimento dos pressupostos. Em face dos elementos 

constantes dos autos, é possível a observância do rito do arrolamento 

sumário, em atenção ao disposto nos arts. 659 a 663 do Código de 

Processo Civil, ressalvado, desde já, a possibilidade de conversão para o 

rito do inventário ou de arrolamento comum. Nomeio como inventariante 

Aline Tabosa Vaz, independentemente de assinatura do termo de 

compromisso. Intime-se, para que, preste as declarações, nos 20 (vinte) 

dias subsequentes, atribuindo valor aos bens do espólio e o plano de 

partilha, observando-se o disposto no art. 1829, do Código Civil. No mesmo 

prazo, deverá a parte autora, trazer aos autos certidão de inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços compartilhados. Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome da 

falecida. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome da de cujus 

LUCIA DE FATIMA TABOSA VAZ, CPF nº 867.787.061-04, filha de 

Euclides Vicente Ferreira e Edite Tabosa Ferreira. Os autos permanecerão 

em gabinete até que a indicação de existência/inexistência de ativos 

financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 

Outrossim, consigno que, em face dos novos princípios e regras 

aplicáveis à matéria, as questões relacionadas à eventual pendência 

referente a débito tributário, não obstará a conclusão deste processo, 

com a prolação da sentença, já que a Fazenda Pública dispõe de meios 

legais específicos para a cobrança, e será intimada, ao final, para 

lançamento, em sendo o caso. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de 

setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1028611-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA OLIVEIRA MARTINS DO ROSARIO (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO GOMES DO ROSARIO JUNIOR (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: 

1028611-10.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JANAINA OLIVEIRA MARTINS 

DO ROSARIO REQUERIDO: AUGUSTO GOMES DO ROSARIO JUNIOR 

Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98, do 

CPC. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de 

Pedido de Autorização Judicial, interposto perante este juízo por Janaina 

Oliveira Martins Rosário, devidamente qualificada nos autos, para 

levantamento de valores de proventos e benefícios, junto ao Banco do 

Brasil e Caixa Econômica Federal, em nome de Augusto Gomes do Rosário 

Junior, que se encontra internado na UTI, desde 01.08.2018, como mostra 

o atestado médico, constante do Id. 15064013. Proceda-se a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos, em nome de 
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AUGUSTO GOMES DO ROSARIO JUNIOR, CPF nº 503129441-87, filiação: 

Augusto Gomes do Rosario e Joana Marilce Fernandes Gomes do Rosario. 

Em sendo negativas as buscas, oficiem-se a Caixa Econômica Federal e o 

Banco do Brasil para que, informe a este juízo, em 05 (cinco) dias, o valor 

existente em nome de Augusto Gomes do Rosario Junior. Na 

comunicação, faça constar que todo e qualquer valor encontrado, deverá 

ser transferido para a conta judicial, devidamente vinculada aos autos. 

Após, colha-se o pronunciamento do zeloso Ministério Público. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 30 de agosto 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: 1013447-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON OLIVEIRA RODRIGUES MONTEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR OLIVEIRA MONTEIRO (RÉU)

ADILSON DE JESUS (RÉU)

ATILIANO DE JESUS (RÉU)

ADEMIL DE JESUS (RÉU)

DINALVA OLIVEIRA MONTEIRO DA SILVA (RÉU)

NEUZA JUVENCIA DE JESUS (RÉU)

LOURDES GUILHERMINA DE JESUS (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1013447-05.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): NELSON OLIVEIRA RODRIGUES MONTEIRO RÉU: NEUZA 

JUVENCIA DE JESUS, ATILIANO DE JESUS, LOURDES GUILHERMINA DE 

JESUS, ADILSON DE JESUS, ADEMIL DE JESUS, VALDEMAR OLIVEIRA 

MONTEIRO, DINALVA OLIVEIRA MONTEIRO DA SILVA Vistos etc. 

Intimem-se as partes, para que, se manifestem, em 05 (cinco) dias, acerca 

do laudo do exame de DNA (id.15318316), requerendo o que de direito 

Intimem-se. Cumpra-se com URGÊNCIA. Cuiabá-MT, 13 de setembro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021136-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEDA SANTOS ANTUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

HELEN SANTOS ANTUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

ROMILDA ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Luiz Cezar Antunes de Souza (INVENTARIADO)

Jairo Antunes de Souza (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESPECIALIZA 

DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1021136-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: HELEN SANTOS ANTUNES DE 

SOUZA, ELEDA SANTOS ANTUNES DE SOUZA, ROMILDA ROSA DOS 

SANTOS INVENTARIADO: LUIZ CEZAR ANTUNES DE SOUZA, JAIRO 

ANTUNES DE SOUZA Vistos etc. Compulsando-se os autos, verifica-se 

que a inventariante pugnou por autorização judicial, para realizar a venda 

de 170 (cento e setenta) cabeças de gado, registrados perante o INDEA, a 

fim de efetuar a quitação do custeio junto ao Banco do Brasil. O débito foi 

devidamente relacionado como dívida do espólio, na inicial, sendo 

demonstrada por meio da cédula rural hipotecária nº. 40/02609-4, 

assinada em 04 de outubro de 2017, com vencimento em 10 de outubro de 

2018, cuja cópia consta do id. 14159711. Nesse cenário, considerando a 

inexistência de herança antes do pagamento dos credores, assim como, a 

devida comprovação da dívida nos autos, cujo inadimplemento gerará 

prejuízos demasiados, DEFIRO o pedido constante do id. 14738574. 

EXPEÇA-SE alvará judicial para a venda dos semoventes, conforme 

requerido, cabendo a inventariante a prestação de contas no prazo de 20 

(vinte) dias, a contar do vencimento da cédula. Consigno que, no que 

tange ao reconhecimento da união estável, incidentalmente, na ação de 

inventário, somente será possível não havendo impugnação dos herdeiros 

não representados, já que, havendo necessidade de produção de outras 

provas, a questão deverá ser discutida pelas vias ordinárias. Outrossim, 

citem-se os herdeiros nos endereços localizados por meio dos sistemas 

conveniados (id. 14614761), encaminhando cópia da petição inicial, já que, 

segundo a inventariante, todos os bens, direitos e dívidas do espólio já 

estão devidamente relacionados na peça inaugural. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá-MT, 13 de setembro 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: 1017673-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JAYRO LOMBARDI JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL BILIO LOMBARDI (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1017673-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JAYRO LOMBARDI JUNIOR RÉU: 

GABRIEL BILIO LOMBARDI Vistos etc. Tendo em vista o pedido de dilação 

de prazo constante no Id nº 15209647 e, visando o efetivo e regular 

prosseguimento do feito, concedo tão somente o prazo improrrogável de 

15 (quinze) dias, para o cumprimento da ordem emanada. Transcorrido o 

prazo, intime-se a parte autora por intermédio de seu procurador, via DJE, 

para o devido prosseguimento ao feito, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019367-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRISLENE MARTINS MORAES OAB - 023.432.083-44 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZEDEQUIAS DE SOUSA MORAES (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: 

1019367-57.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MELQUESEDEQUE MARTINS 

MORAES REPRESENTANTE: IRISLENE MARTINS MORAES REQUERIDO: 

ZEDEQUIAS DE SOUSA MORAES Vistos etc. Conforme manifestação 

constante do Id. 15159113, fora informado que não há título judicial em que 

tenham sido exonerados os alimentos em face dos três filhos maiores. 

Sobre o tema é importante lembrar que, a súmula 358, do STJ dispõe: “O 

cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está 

sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios 

autos.” (grifo nosso) Diante do exposto, determino que, intime-se a nobre 

Defensoria Pública, para que no prazo de 10 (dez) dias, retifique o valor 

da execução, conforme constante no título executivo judicial, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de setembro 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: 1028720-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. T. R. F. (AUTOR(A))

R. A. L. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. G. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (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: 

1028720-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LARYSSA THAIS ROCHA 

FAVERO RÉU: MAXWELL FERNANDES GALEANO Vistos etc Acolho a 
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emenda da inicial, constante do Id. 15207450. Processe-se em segredo de 

justiça (CPC, art. 189, II). Defiro a gratuidade processual, nos termos do 

art. 98, do CPC. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos, proposta por 

Benício Favero Galeano, representado por sua genitora, Laryssa Thais 

Rocha Favero, em face de Maxwell Fernandes Galeano, todos 

devidamente qualificados nos autos. Demonstra o autor a existência de um 

título judicial alimentar, onde se atribuiu ao seu pai, o pagamento, mensal, 

da importância correspondente a 32% (trinta e dois por cento) do salário 

mínimo vigente, porém, afirma a necessidade de majoração do valor 

estipulado, sob o argumento de alteração de suas despesas, bem como, 

pela remuneração auferida pelo alimentante no momento, tendo em vista 

que, quando fora fixado o valor dos alimentos, o requerido era estagiário 

de Direito e, hoje já é advogado, conforme documentos demonstrados nos 

autos. Observando-se o rol de gastos exclusivos do requerente, 

verifica-se que o montante que vem sendo pago pelo genitor, encontra-se 

em franca defasagem. Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, 

presentes os requisitos legais ali descritos, defiro, parcialmente, o pedido 

liminar e fixo os alimentos provisórios a serem pagos, mensalmente, pelo 

requerido, no importe de um salário mínimo vigente que, hoje corresponde 

a R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). O vencimento da 

prestação alimentícia se dará todo o dia 10 (dez) de cada mês. O 

adimplemento deverá se dar, por meio de depósito na conta bancária da 

parte autora, que deverá ser informada, no prazo de 05 (cinco) dias. Os 

alimentos provisórios deverão incidir, também, nas verbas de 13º salário, 

de férias e rescisórias, quando houver. Designo audiência de conciliação, 

para o próximo dia 07 de novembro de 2018, às 09:00 horas, a ser 

realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] 

e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na 

hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a 

partir da referida solenidade. Intime-se a autora, por meio de sua ilustre 

advogada. Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de 

setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito [1] Maxwell Fernandes Galeano – Endereço: São 

Manoel, 2º - Centro, Cidade: Tubarão-SC, CEP: 88701-120, Telefones: (48) 

3622-3500/ 9 9678-0909.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029242-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TOMAZ MENDES (ADVOGADO(A))

RAUF JEAN FERNANDES REZENDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO (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: 

1029242-51.2018.8.11.0041. AUTOR(A): RAUF JEAN FERNANDES 

REZENDE RÉU: TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO Vistos etc. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de 

Regulamentação de Convivência, proposta por Rauf Jean Fernandes 

Rezende, em face de Tatiane Carla Gomes de Castro, todos devidamente 

qualificados nos autos. Discorre o autor sobre grande dificuldade de 

relacionamento com a mãe de seus filhos (Guilherme e Daniel). Informa a 

parte autora que, de acordo com o termo de audiência, constante do Id. 

15178295 e, decorrente de homologação de acordo, ocorrida perante o 

douto Juízo da 2º Vara Especializada em Violência Doméstica, ficou 

resguardada a este, convivência livre com os pequenos, Guilherme e 

Daniel, hoje com cinco anos e dois anos, respectivamente. Outrossim, a 

parte requerida, deu-se por citada da existência dos presentes autos, 

alegando que não dificulta o relacionamento do genitor com os infantes, 

bem como, o autor frequenta aulas de natação, pagas pela genitora, com 

as crianças e, leva o filho Guilherme para a Catequese as quartas feiras, 

não entendendo, então, o motivo da instauração da presente ação. Aduz, 

ainda que, apesar do pai ser amoroso com os filhos, é viciado em bebidas 

alcóolicas. Como mostra o boletim de ocorrência, acostado no Id. 

15231860, em que o autor, no dia dos pais, ingeriu demasiadamente 

bebidas. Diante dos fatos narrados na inicial, entendo prudente a 

realização de audiência de conciliação, para o dia 03 de outubro de 2018 

às 15:30 horas, a ser presidida, excepcionalmente, por esta magistrada 

Intime-se o autor e a requerida, por meio de seus respectivos advogados. 

Notifique-se o nobre Parquet. Venha os autos, estudo social, em 20 (vinte) 

dias. Cumpra-se com urgência. Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027497-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

UDSON DE ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. V. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA VIEIRA BARBOSA OAB - 767.220.311-87 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1027497-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): UDSON DE ALBUQUERQUE RÉU: 

GUILHERME VIEIRA DE ALBUQUERQUE REPRESENTANTE: IZABEL 

CRISTINA VIEIRA BARBOSA Vistos etc. Acolho a emenda da inicial, 

constante do Id. 15202500. Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 

189, II). Defiro a gratuidade processual, nos termos do art. 98, do CPC. 

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos proposta por Udson de 

Albuquerque, em face de Guilherme Vieira de Albuquerque, representado 

por sua genitora Izabel Cristina Vieira Barbosa, todos devidamente 

qualificados nos autos. Narra a exordial que o autor, fora condenado ao 

pagamento de alimentos ao seu filho Guilherme, o valor correspondente a 

20% (vinte e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos, conforme 

título constante do Id 15203271. Requer a redução para um salário mínimo 

vigente. A ação revisional pressupõe a ocorrência de fato novo quanto à 

possibilidade e necessidade que, precisa de prova a ser trazida aos autos 

com a defesa e durante à instrução, razão pela qual, indefiro, por ora o 

pedido de tutela de urgência, para a minoração dos alimentos, eis que, 

nenhuma comprovação se fez, quanto aos alegados ganhos do 

alimentante. Designo audiência de conciliação, para o próximo dia 07 de 

novembro de 2018 às 09:30 horas, a ser realizada pelo ilustre Conciliador 

desta Vara Judicial. Cite-se[1] a parte ré e, intimem-se ambas as partes, a 

fim de que compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, 

fazendo constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, 

o prazo de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. 

Intime-se o autor por meio de seu advogado. Como medida de celeridade e 

economia processual, sirva cópia da presente, como mandado de 

citação/intimação. Notifique-se o digno Ministério Público. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Izabel Cristina Vieira Barbosa 

– Endereço: Rua Um, nº 06, Quadra 01, Bairro Residencial Serra Azul, em 

Cuiabá/MT. ZONA: 06

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013531-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

TEREZA CALIXTA DOS SANTOS FERREIRA FILIZZOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA DOS SANTOS RODRIGUES (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: 

1013531-40.2017.8.11.0041. REQUERENTE: LUIS CARLOS DOS SANTOS 

FERREIRA, TEREZA CALIXTA DOS SANTOS FERREIRA FILIZZOLA 

INVENTARIADO: MARGARIDA DOS SANTOS RODRIGUES Vistos etc. 

Trata-se de Arrolamento Sumário, proposto por Luis Carlos dos Santos 
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Ferreira e Tereza Calixta dos Santos Ferreira, visando à obtenção da 

partilha dos bens deixados por Margarida dos Santos Rodrigues, 

devidamente qualificados na inicial. Consta dos autos que, a de cujus 

faleceu em 04/03/2017, conforme certidão de óbito de id. 6755982, era 

solteira, não deixou descendentes, nem ascendentes vivos, mas somente 

seus irmãos Luis Carlos e Tereza Calista, ora autores. Infere-se que, a 

inventariada não deixou testamento, entretanto, acordam os herdeiros 

quanto à partilha dos bens do espólio, afirmando inexistirem dívidas, sendo 

que, Tereza Calista renunciou aos direitos sobre a integralidade dos 

imóveis. As certidões negativas de débitos, perante às Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal, constam do id. 6756007. No id. 6770488 foi 

indeferido o pedido de gratuidade processual e determinado o 

recolhimento das custas processuais, o qual foi comprovado no id. 

7799524. O recolhimento do ITCMD foi comprovado no id. 8111673. A ação 

foi recebida, na data de 06/06/2017, nos termos da decisão de id. 

8040434, que recebeu a ação como arrolamento sumário, em face da 

inexistência de litígio, nomeou o herdeiro, Luis Carlos dos Santos Ferreira, 

inventariante, determinou a busca de bens do espólio, por meio dos 

sistemas conveniados e outras providências. As buscas de bens do 

espólio restaram exitosas, e culminaram na transferência de valores, 

conforme extratos acostados ao id. 14706678. No id. 9468657 foi 

determinada a regularização da renúncia realizada pela herdeira, que veio 

a assinar o termo, perante a Secretaria do Juízo, conforme se observa do 

id. 9785550. É o relatório. Fundamento e Decido. Verifica-se que as partes 

são maiores e estão devidamente representadas pelo mesmo advogado e, 

que a renúncia aos direitos incidentes sobre os imóveis, foi regularmente 

realiza pela herdeira, por meio de termo judicial, caracterizando assim a 

denominada “renúncia translativa”. Diante do exposto, e tudo mais que dos 

autos consta, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, a partilha constante do id. 6755643 dos bens deixados 

por MARGARIDA DOS SANTOS RODRIGUES, com fundamento nos artigos 

487, inciso III e 659 e seguintes, do Código de Processo Civil, atribuindo 

aos herdeiros por contemplação seus respectivos quinhões, salvo erro ou 

omissão e ressalvados direitos de terceiros. Transitada em julgado esta 

decisão, EXPEÇA-SE o formal de partilha e alvará para transferência dos 

valores, em conta a ser fornecida pelo inventariante, em 05 (cinco) dias. 

Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, para eventual 

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. Custas pelos 

herdeiros. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 12 de setembro 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: 1028993-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

YARAPORACAIANA CARDOSO REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO DE ARAUJO BASTOS (RÉU)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

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: 

1028993-37.2017.8.11.0041. AUTOR(A): YARAPORACAIANA CARDOSO 

REIS RÉU: MAURO DE ARAUJO BASTOS Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Alimentos c/c Guarda, proposta por Mauro Cardoso Reis de Araújo 

Bastos, representado por sua genitora Yaraporacaiana Cardoso Reis, em 

face de Mauro de Araújo Bastos, devidamente qualificados na inicial. A 

ação foi recebida em 18 de setembro de 2017, nos termos da decisão de 

id. 9925731, que concedeu a gratuidade processual postulada pela autora, 

fixou alimentos provisórios em 12% (doze por cento) dos rendimentos 

líquidos do requerido, pagos mediante desconto em folha de pagamento, 

designou data para a realização da audiência de conciliação e determinou 

a citação do requerido. O requerido foi regularmente citado, conforme 

certificado no id. 10490708, vindo a apresentar contestação no id. 

11091586. Em sessão de mediação, as partes realizaram acordo quanto à 

guarda do infante, fixando a residência na casa do genitor, e os alimentos, 

exonerando-o dos alimentos determinados em caráter provisório. Instando 

a se manifestar, o ilustre Ministério Público se pronunciou pela 

homologação do um acordo, por entender que este preserva os 

interesses do filho, o que se observa do id. 14799768. Diante do exposto, 

e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO por sentença, o acordo 

realizado entre as partes, 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. 

CONCEDO a gratuidade processual postulada pelo requerido, em sede de 

contestação. REVOGO a decisão de id. 9925731, notadamente quanto à 

fixação dos alimentos provisórios. EXPEÇA-SE ofício a SEGES, para que 

cesse o desconto em folha de pagamento. Ciência ao 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, 13 de setembro de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027583-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

EZEQUIAS SILVINO DA SILVA (REQUERENTE)

THAYNA NOGUEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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: 1027583-07.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: THAYNA NOGUEIRA SILVA, EZEQUIAS SILVINO DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de Divórcio Consensual, proposta por Thayna 

Nogueira Silva e Ezequias Silvino da Silva, devidamente qualificados na 

inicial. Consta dos autos que, as partes contraíram matrimônio, em 10 de 

outubro de 2013, sob o regime da comunhão parcial de bens, conforme se 

observa da certidão de id. 14883833, que não tiveram filhos e não 

amealharam bens, durante à união. Observa-se que, não houve alteração 

do nome pelas partes, quando do casamento. As partes são maiores e 

capazes e estão regularmente representadas. Diante do exposto, e tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo realizado entre as 

partes, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil e, via de consequência, DECRETO o divórcio de Thayna 

Nogueira Silva e Ezequias Silvino da Silva, com fundamento nos arts. 226, 

§6º, da Constituição da República, declarando cessados todos os deveres 

inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. 

CONCEDO a gratuidade processual postulada. EXPEÇA-SE ofício ao 

Cartório de Registro Civil para averbação (id. 14883833). 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, 13 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014279-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES (ADVOGADO(A))

ROSANA RIBEIRO DE MELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON RIBEIRO DE MELLO (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: 

1014279-72.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ROSANA RIBEIRO DE MELLO 

REQUERIDO: HAMILTON RIBEIRO DE MELLO Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Curatela, proposta por Rosana Ribeiro de Mello, em face de Hamilton 

Ribeiro de Mello, devidamente qualificados na inicial. Esclareceu que, a 

partir de recorrentes quadros de esquecimento e após se submeter a 

exames médicos, constatou-se que o curatelado, seu genitor, teria sido 
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acometido de doença de Alzheimer – CID G30.9 (id. 8309013) e transtorno 

depressivo moderado – F 32.1, o que o impossibilita à prática dos atos da 

vida civil, já que a doença é degenerativa, de caráter irreversível. A ação 

foi recebida, na data de 07 de julho de 2017, por meio da decisão de id. 

8750521, que nomeou a autora, curadora provisória do curatelando, 

determinou a citação do requerido e outras providências preliminares. O 

requerido foi regularmente citado, conforme certificado no id. 9397665. 

Relatório de estudo social consta do id. 9720224. O ilustre Ministério 

Público se manifestou pela designação de ato, para a realização de 

entrevista do curatelando, nos termos do pronunciamento de id. 10141743. 

Contestação por negativa geral apresentada pela curadora especial, 

consta do id. 10684669. O curatelando foi entrevistado em 05 de 

dezembro de 2017, quando se constataram os lapsos de memória 

apresentados e verificou-se a possibilidade de compartilhamento da 

curatela com a esposa do mesmo, conforme se observa do id. 11001905, 

razão pela qual o ilustre Ministério Público se pronunciou pela inclusão de 

Iracema no polo ativo da ação no id. 11100122. A inclusão da esposa do 

curatelando, Iracema da Rocha Mello, foi realizada no id. 11534929 e sua 

procuração acostada ao id. 13994853. O ilustre Ministério Público se 

pronunciou no id. 14800362, no sentido de que fosse acolhido o pedido de 

curatela, com seu compartilhamento Fundamento e Decido. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de 

incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos 

de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou 

permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que o curatelando conta hoje com 

setenta e três anos de idade, sendo portador de doença de Alzheimer – 

CID 10 G30, conforme esclarecido por meio de laudo médico de id. 

6831320 e 8309013, cuja doença, como se sabe, é degenerativa e, 

dificilmente, reversível, à considerar o atual avança da medicina, o que a 

torna inviabilizado à prática dos atos de natureza civil de caráter 

patrimonial neste momento. Por meio do estudo social realizado – id. 

9720224, foi possível constatar que o idoso recebe todos os cuidados 

necessários ao seu bem estar, morando numa casa ampla e confortável, 

contando com o auxílio constante da esposa e da sua filha, o que 

demonstra ser a curatela, medida necessária neste momento, estando as 

autoras, aptas ao exercício do encargo. Considerando que os cuidados 

com o curatelando são partilhados entre as autoras, a concessão da 

curatela compartilhada se apresenta como a melhor forma de atender às 

necessidades do mesmo, com o que concordou o zeloso Ministério 

Público. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de HAMILTON RIBEIRO DE 

MELLO, nomeando, como suas curadoras, Rosana Ribeiro de Mello e 

Iracema da Rocha Mello, para que pratiquem, em seu nome, os atos da 

vida civil, que envolvam, estritamente, gestão patrimonial e de recursos, 

inclusive, para sacar e receber valores. Além disso, as curadoras 

poderão, em conjunto, deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, 

em conformidade com as prescrições médicas, dentro dos limites 

previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com 

Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme 

preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de compromisso 

definitivo. Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 12 de setembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1032429-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

RITA HELENA ALENCASTRO DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDA DE MOURA CALDAS (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: 

1032429-04.2017.8.11.0041. REQUERENTE: RITA HELENA ALENCASTRO 

DE MOURA REQUERIDO: CARLINDA DE MOURA CALDAS Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Curatela, proposta por Rita Helena Alencastro Moura, 

em face de Carlinda de Moura Caldas, devidamente qualificadas na inicial. 

A ação foi recebida, nos termos da decisão de id. 10873717, que deferiu a 

gratuidade processual postulada e nomeou a autora curadora provisória 

da curatelanda. No id. 15318512, a autora informou o falecimento da 

curatelanda, na data de 12 de agosto de 2018, juntando a certidão de 

óbito. Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, com 

fundamento no art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face do 

óbito da curatelanda. Via de consequência REVOGO parcialmente a 

decisão liminar de id. 10873717, notadamente quanto à nomeação de 

curador provisório. Ciência ao 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, 13 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005895-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER BRUNO SCALCO (REQUERENTE)

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO (ADVOGADO(A))

VALMIR PEDRO SCALCO (REQUERENTE)

ANTONIO SCALCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALCIR ANTONIO SCALCO (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: 

1005895-86.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANTONIO SCALCO, VALTER 

BRUNO SCALCO, VALMIR PEDRO SCALCO REQUERIDO/CURATELANDO: 

VALCIR ANTONIO SCALCO Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, 

proposta por Antônio Scalco, Valter Bruno Scalco e Valmir Pedro Scalco, 

em face de Valcir Antônio Scalco, devidamente qualificados na inicial. 

Esclareceram os autores que, o curatelando é portador da Síndrome de 

Down, e desde seu nascimento apresenta deficiência psíquica e motora, a 

qual o impossibilita ao exercício das tarefas cotidianas, como higiene e 

alimentação, tornando-o incapaz para, pessoalmente, exercer os atos da 

vida civil. Pugnaram pela nomeação dos autores Valter Bruno Scalco e 

Valmir Pedro Scalco como curadores, já que o genitor, também autor, não 

apresenta quadro de saúde propício ao exercício da curatela, assim como, 

a declaração de dependência econômica do curatelando em relação ao 

genitor, a fim de que seja inscrito como seu dependente, perante o Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS. A inicial veio acompanhada por 

laudo médico, atestando a incapacidade do requerido, em decorrência de 

doença neuropsicológica – id. 12120535. A ação foi recebida, na data de 

12 de março de 2018, por meio da decisão de id. 12169107, que nomeou 

os autores, Valter Bruno Scalco e Valmir Pedro Scalco, curadores 

provisórios do curatelando, determinando as providências preliminares. O 

requerido foi citado, conforme se observa do id. 13693774. Relatório de 

estudo social consta do id. 13774787. O INSS informou no id. 13927311 

que o curatelando não percebe benefício previdenciário. A contestação 

por negativa geral apresenta pela curadoria especial consta do id. 

15144124. Parecer Ministerial pela procedência da ação, tornando 

definitiva a decisão que nomeou os autores curadores do requerido – id. 

15198533. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 
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pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o curatelando é especial, detentor de Síndrome de Down, 

não fala e não escuta, além de apresentar deficiência motora, o que o 

torna incapaz ao exercício dos atos da vida civil, impondo o auxílio dos 

parentes, inclusive, para seus cuidados diários básicos. A incapacidade 

permanente ao exercício dos atos da vida civil, em decorrência da 

Síndrome de Down – CID 10 Q90, foi comprovada por meio de laudo 

médico, o qual consta do id. 12120535. A fim de reforçar os fatos 

apresentados, foi realizado estudo social, por meio do qual se constatou 

que os autores, genitor e irmãos do curatelado, assumiram os cuidados 

com o mesmo, após o falecimento da genitora, e dispõem de estrutura 

patrimonial suficiente, para dar-lhe uma vida confortável, suprindo-lhe as 

necessidades, o que demonstra ser a curatela medida necessária neste 

momento, encontrando-se os irmãos aptos ao exercício. Ademais, restou 

demonstrado que o curatelando é dependente econômico de seu genitor, 

Antônio Scalco, já que incapacitado para o trabalho, a fim de prover-lhe o 

próprio sustento, o qual conta com o reforço financeiro dos irmãos, para 

que tenha custeadas todas as suas despesas pessoais, o que se extrai 

das provas produzidas nos autos, razão pela qual não verifico óbice à 

declaração de dependência econômica que se visa. Consigno que, 

caberão aos interessados, buscar perante o INSS a inclusão do 

curatelando como dependente do genitor, e havendo negativa, valerem-se 

dos meios legais existentes, perante o juízo competente. Diante do 

exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil e, DECRETO A CURATELA de VALCIR ANTÔNIO SCALCO, nomeando, 

como seus curadores, Valter Bruno Scalco e Valmir Pedro Scalco, 

tornando, assim, definitiva a decisão provisória, para que pratique, em seu 

nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, gestão patrimonial 

e de recursos, inclusive, para sacar e receber valores. Além disso, os 

curadores poderão, em conjunto, deliberar sobre o tratamento de saúde 

adequado, em conformidade com as prescrições médicas, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. Ademais, DECLARO a dependência econômica do 

curatelado, em relação ao seu genitor Antônio Scalco, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do CPC. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Custas pelos autores. P. R. I. 

C. Cuiabá-MT, 12 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1029127-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES MUNIZ (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERESINHA FATIMA JORDAO DA SILVA (REQUERIDO)

BRUNO DEVESA CINTRA (ADVOGADO(A))

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: 

1029127-64.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE RODRIGUES MUNIZ 

REQUERIDO: TERESINHA FATIMA JORDAO DA SILVA Vistos etc. 

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos, por Teresinha Fátima 

Jordão da Silva, em decorrência da sentença proferida por este Juízo, 

constante do id. 14372152. Sustentou a embargante que, a sentença 

padece de obscuridade, já que este juízo não teria analisado os 

fundamentos da contestação, sob a ótica do princípio da economia 

processual. Entretanto, percebe-se dos fundamentos dos embargos que o 

que se pretende veicular é a irresignação da embargante quanto aos 

fundamentos da sentença, razão pela qual deverá se valer dos 

instrumentos processuais aptos para tanto. Diante do exposto, CONHEÇO 

e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios, em face da 

inexistência de obscuridade, com fundamento no art. 1.022, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1035744-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDEN MARINHO DA CUNHA (REQUERENTE)

RUSANGELA AUXILIADORA PAES DA CUNHA CONERA BARBOSA 

(REQUERENTE)

HELENA EUDES MARINHO (REQUERENTE)

RUSSIVELT PAES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

RUBENS MATOS CUNHA JUNIOR (REQUERENTE)

RUSSIVELT PAES DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

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: 

1035744-40.2017.8.11.0041. REQUERENTE: HELENA EUDES MARINHO, 

HELDEN MARINHO DA CUNHA, RUSSIVELT PAES DA CUNHA, 

RUSANGELA AUXILIADORA PAES DA CUNHA CONERA BARBOSA, 

RUBENS MATOS CUNHA JUNIOR Vistos etc. Trata-se de Arrolamento 

Sumário, proposta por Helden Marinho da Cunha, Helena Eudes Marinho, 

Rubens Matos Cunha Junior, Russivelt Paes da Cunha e Rusangela 

Auxiliadora Paes da Cunha Conera Barbosa, visando à obtenção da 

partilha do bem deixado por Rubens Matos Cunha, devidamente 

qualificados na inicial. Consta dos autos que, o de cujus faleceu em 

23/11/2007 – id. 10849113, que era casado com Helena Eudes Marinho, 

com quem teve quatro filhos, todos autores e devidamente representados. 

As custas foram recolhidas – id. 11120149. A ação foi recebida, em 08 de 

janeiro de 2018, conforme se observa do id. 11121968, determinando-se a 

expedição de ofício a Caixa Econômica Federal, para busca de valores em 

nome do falecido, que culminou na transferência da quantia de R$ 

1.175,51 (mil cento e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) e 

de R$ 38.376,12 (trinta e oito mil trezentos e setenta e seis reais e doze 

centavos). No id. 13848935 foi determinada a intimação dos autores para 

que esclarecessem sobre a abertura do inventário, diante da notícia da 

existência de outros bens a inventariar, sendo que, no id. 14020541 

informaram que houve a realização de inventário, o qual se encontrava 

arquivado, razão pela qual, pugnaram pela liberação dos valores. 

Vislumbrou-se que, a ação de inventário anteriormente proposta havia 

sido extinta, sem julgamento do mérito e considerando o valor a que se 

pretendia liberação, a ação foi convertida em arrolamento sumário, nos 

termos da decisão de id. 14332730. As primeiras declarações constam do 

id. 14911102, das quais não consta notícia de dívidas do espólio. Diante do 

exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, a partilha constante do 

id. 14911102, dos valores deixados por RUBENS MATOS CUNHA, com 

fundamento nos artigos 487, inciso III e 659 e seguintes, do Código de 

Processo Civil, atribuindo aos herdeiros por contemplação seus 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros. Transitada em julgado esta decisão, EXPEÇA-SE o competente 

alvará judicial, para transferência da quantia bloqueada, nos termos 

acordados, em conta a ser fornecida pela inventariante, no prazo de 05 

(cinco) dias, no caso de os dados não terem acompanhado a inicial. 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,13 de 
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setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1027573-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROCHA ALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Luiz Augusto Arruda Custodio (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

MARCOS GOMES DE CARVALHO (REQUERIDO)

ELIANE APARECIDA GOMES CARVALHO (REQUERIDO)

SIDNEY GOMES CARVALHO (REQUERIDO)

ITAMAR COSTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

IONETE DORCELINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

RENATA SANTOS CARVALHO (REQUERIDO)

P. H. S. C. (REQUERIDO)

P. H. S. C. (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: 

1027573-94.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE ROCHA ALVES JUNIOR 

REQUERIDO: IONETE DORCELINA DOS SANTOS, RENATA SANTOS 

CARVALHO, PAULO HENRIQUE SANTOS CARVALHO, PEDRO HENRIQUE 

SANTOS CARVALHO, MARCOS GOMES DE CARVALHO, ELIANE 

APARECIDA GOMES CARVALHO, SIDNEY GOMES CARVALHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade Post Mortem, interposta 

perante este Juízo, por José Rocha Alves Junior, em desfavor de Ionete 

Dorcelina dos Santos, Renata Santos Carvalho, Paulo Henrique Santos 

Carvalho, Pedro Henrique Santos Carvalho, Marcos Gomes de Carvalho, 

Elaine Aparecida Gomes Carvalho e Sidney Gomes de Carvalho, na 

qualidade de sucessores do suposto genitor Joaquim Mendes Carvalho, 

todos devidamente qualificados nos autos. Esclareceu o autor que, seu 

pai registral, José Rocha Alves, em seu leito de morte, confidenciou que 

não era seu pai biológico, razão pela qual, busca a sua verdade biológica, 

por meio da presente ação. A ação fora recebida, nos termos da decisão 

de id. 9777905, que deferiu a gratuidade processual postulada, designou 

audiência de tentativa de conciliação e determinou a citação dos 

requeridos. Ionete Dorcelina dos Santos, Renata Santos Carvalho, Paulo 

Henrique Santos Carvalho, Pedro Henrique Santos Carvalho, foram 

regularmente citados, nos termos da certidão de id. 10332125 e 

requereram sua habilitação nos autos, juntando procuração no id. 

10551255. Em audiência de conciliação, as partes acordaram quanto a 

realização do exame genérico, que confirmou a paternidade de Joaquim 

Mendes Carvalho, conforme se observa do laudo de id. 13188946. 

Pronunciamento Ministerial consta do id. 14279363, a fim de que fossem 

os herdeiros intimados do resultado do exame de DNA e, não havendo 

impugnação, manifestou sua concordância com o pedido. Os requeridos 

citados manifestaram concordância quanto ao pedido inicial no id. 

14487347. Os herdeiros Eliane Aparecida Gomes de Carvalho, Sidney 

Gomes de Carvalho e Marcos Gomes de Carvalho, habilitaram-se nos 

autos, juntando procuração no id. 14611220, manifestando concordância 

quanto ao pedido inicial, nos termos constantes do id. 14611247. 

Considerando que a matéria de fato restou incontroversa com a realização 

do exame de DNA, que confirmou a paternidade de Joaquim Mendes 

Carvalho em relação ao autor, conclusão da qual não se insurgiram os 

herdeiros, nem mesmo o zeloso Ministério Público, a procedência da ação 

é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, declarando JOAQUIM MENDES CARVALHO pai biológico de JOSÉ 

ROCHA ALVES JUNIOR, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício ao cartório de registro civil, para que 

seja retificado o assento de nascimento do autor, excluindo o nome do pai 

registral, incluindo o nome do pai biológico, acrescendo ao seu nome o 

patronímico “CARVALHO”, bem como, para que se efetue a RETIFICAÇÃO 

do nome dos avós paternos, incluindo: Antônio Mendes de Carvalho e 

Adalzira Dorcelina de Jesus (id. 9705035). Transitada em julgado, 

procedam-se as baixas e anotações legais, arquivando-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 12 de setembro 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.: 778014 Nr: 31402-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT, CRISTIANO KRINDGES SANTOS - OAB:16792, DILMA 

GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT, LISA MARIA ALVIM PENA 

CANAVARROS - OAB:12299-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a requerente a manifestar, dentro do prazo de 

15 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 863239 Nr: 4212-70.2014.811.0041

 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: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a requerente a manifestar requerendo o que 

entender de direito, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 816211 Nr: 22656-88.2013.811.0041

 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: JOSÉ CARLOS RIGOTI, CLEUNICE DE FÁTIMA DE 

CASTRO RIGOTI, ADEMAR RIGOTI, MARIA TEREZINHA DA SILVA RIGOTI, 

ANTONIO RIGOTI FILHO, ANTONIA BERTO RIGOTI, EDEVAL RIGOTI, 

DORIVAL RIGOTI, VIRGINIA ROSSETTI RIGOTI, IRACEMA RIGOTI, LUIZ 

HENRIQUE FERMIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO RIGOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA ALVES DO CARMO - 

OAB:14755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de ação de inventário cuja sentença homologatória de partilha foi 

proferida em 22.6.2013 (fls. 78/79), em que foi solicitado o 

desarquivamento para processamento de inventário do cônjuge do 

inventáriado, que faleceu em 2015, com fundamento no art. 672 do Código 

de Processo Civil.

Sobre o art. 672 do Código de Processo Civil, ensinam Nelson Nery Junior 

e Rosa Maria Andrade Nery: "2. Inventários findos. Só tem cabimento a 

aplicação do que consta deste artigo de lei se os inventários estiverem em 

andamento." (in Comentários ao Código de Processo Civil. Revista dos 

Tribunais: 2015, p. 1485).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRETENDEM AS 

AGRAVANTES A REUNIÃO DE FEITOS, SOB ALEGAÇÃO DE SER LÍCITA A 

CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS, A TEOR DO ART. 672, DO CPC, VEZ QUE 

PRETENDEM NOVA SOBREPARTILHA, PEDIDO ESSE INDEFERIDO PELA 

MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU, TENDO EM CONTA QUE OS FEITOS 

QUE TRAMITAVAM PERANTE O JUÍZO, JÁ HAVIAM SIDO FINALIZADOS 

COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO E TÍTULOS EXPEDIDOS, NÃO 

SE TRATANDO, PORTANTO, DE CUMULAÇÃO DE PARTILHA. APLICAÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 199 de 376



DA SÚMULA 235, DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ. AI 00457580720178190000. 

NONA CÂMARA CÍVEL. Publicação: 21/09/2017. RelatorLUIZ FELIPE 

MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO)

Diante do exposto, considerando que nesta ação foi proferida sentença 

de homologação da partilha, indefiro o requerimento de fls. 106/120.

Arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 961242 Nr: 5323-55.2015.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFDC, PSFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELLIPE BAEZ MALHEIROS - 

OAB:18517/MT, LUCAS PINTO DE OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22.970 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

que dentro do prazo legal de 15 dias, manifeste requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 229335 Nr: 36402-04.2005.811.0041

 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: JHDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12.953, ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - OAB:6687/MT, 

RODOLFO CANDIA - OAB:19648/O, victor hugo de campos santos - 

OAB:12839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Indefiro o requerimento da Fazenda Pública Estadual para que seja 

efetuada consulta aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, visto que, na 

sentença de fls. 351/353, o inventário foi convertido para o rito do 

arrolamento sumário, no qual a participação da Fazenda Pública Estadual, 

limita-se a verificação do recolhimento do tributo, de modo que, não lhe é 

falcultada a solicitação de diligências visando localização de bens.

Considerando que foram juntadas a GIA-ITCD e as certidões negativas, 

renove-se a vista à Fazenda Pública Estadual, pelo prazo de 10 (dez) 

dias.

Caso haja concordância ou não se manifeste a Fazenda Pública Estadual, 

intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

na Secretaria desta Vara Judicial as cópias dos autos que deverão 

compor o formal de partilha, bem como, promova a juntada ao processo do 

comprovante de recolhimento das taxas de expedição e selos.

Feito isso, expeça-se o formal de partilha e arquive-se o processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1071193 Nr: 55898-67.2015.811.0041

 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: HOSANA PRISCILA DE OLIVEIRA LOPES, ELIANE MARIA 

PIRES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MIRASON JOSE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOÃO VINICIUS LEVENTI DE MENDONÇA - 

OAB:16363, JOSE ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066/B, RUBIA SIMONE 

LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

O processo já foi retirado mediante vista dos autos, pelos novos 

advogados constituídos, de modo que, perdeu objeto do requerimento de 

fls. 63/64.

Intime-se a requerente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1090733 Nr: 6439-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÉIA PEREIRA RODRIGUES, ELISABETE RODRIGUES 

PEREIRA, ELTON PEREIRA RODRIGUES, ELWIS PEREIRA RODRIGUES, 

ELIANE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VICENTE RODRIGUES BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA 

- OAB:16078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, nos termos do art. 659 e do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de inventário do 

Espólio de Vicente Rodrigues Bento para, nos termos do esboço da 

partilha de bens juntado às fls. 81/84, atribuir aos herdeiros nele 

contemplados os seus respectivos quinhões, ressalvados erros, 

omissões ou direitos de terceiros.Suspendo a expedição do formal de 

partilha e alvarás até a comprovação do recolhimento ou isenção do 

imposto de transmissão por morte (ITCD) e verificação do seu 

recolhimento pelo representante da Fazenda Pública Estadual, bem como a 

até a juntada das seguintes certidões negativas de débitos 

fiscais:a)Prefeitura Municipal de Cuiabá;b)Estado de Mato Grosso (PGE e 

SEFAZ);c)Receita Federal do Brasil.Defiro ao espólio a gratuidade 

processual.Efetuada a juntada das certidões negativas, da GIA-Guia de 

Informação e Apuração e do comprovante de recolhimento ou da 

declaração de isenção do ITCD, dê-se vista dos autos à 

Procuradoria-Geral do Estado, nos termos do art. 659, §2º, do Código de 

Processo Civil.Decorridos 60 (sessenta) dias sem que sejam juntados os 

referidos documentos, certifique-se e arquive-se.Transitada em julgado, 

certifique-se.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 14 de 

setembro de 2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 82426 Nr: 5086-17.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRMPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242

 Processo nº. 5086-17/1998 – Código 82426

 Vistos.

 Às fls. 141/159 aportou aos autos petição e documentos, esclarecendo a 

este Juízo que, embora não tivesse informação no caderno processual, de 

que aquele primeiro decreto prisional (fls. 121/122 e 127) aqui expedido 

havia sido cumprido, na realidade, foi efetivada a prisão do devedor, com 

lastro na decisão de fls. 121/122, apesar de não existir nos autos 

nenhuma notícia a respeito do cumprimento do mandado de prisão.

 Por essa razão, na decisão de fl. 147, este Juízo determinou a expedição 

de nova carta precatória, justamente porque a situação que se mostrava 

nos autos, era realmente a de que aquela primeira missiva não havia sido 

cumprida a contento, como pode ser visto à fl. 147-v.

 Ocorre que só agora, quando do cumprimento da segunda precatória 

expedida por ordem deste Juízo, é que sobreveio a notícia que o 

executado fora preso em 20/06/2018, e permaneceu segregado até 

18/08/2018 (fl. 160), por força daquela primeira precatória que havia sido 

deixada com o delegado de polícia plantonista, e por força da segunda 

carta precatória, novamente o devedor foi preso em 13/09/2018 (fl. 156).

 Pois bem. Verifica-se dos autos que o executado ficou preso pelo período 

de 60 (sessenta) dias, pela dívida apresentada à fl. 103 dos autos, que 

estava atualizada até o mês de ABRIL/2017.

 Certamente, como a dívida não foi paga, e o executado cumpriu a prisão 
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pelo prazo determinado (60 dias), referido débito agora deverá ser 

executado sob o rito expropriatório, sendo certo que por ela (dívida 

compreendida pelos meses de fevereiro de 2016 a abril de 2017), não há 

possibilidade de novo decreto prisional.

 Ocorre, entretanto, que fora acostada aos autos nova planilha da dívida, 

demonstrando que os meses que venceram após abril de 2017, até a 

presente data, não houve o adimplemento de um centavo sequer.

 Analisando a planilha de fls. 160/162, constata-se que sequer o 

exequente teve notícia da prisão do executado, tanto que acostou planilha 

englobando todo o período inadimplido, sem considerar que os meses que 

integraram aquele primeiro mandado de prisão, a saber, FEVEREIRO de 

2016 a ABRIL de 2017, que agora deverá ter seu rito alterado para o do 

artigo 523, do Código de Processo Civil.

 Nesse compasso, constato que a dívida atual, que continua a ser 

processada pelo rito da prisão, engloba os meses de maio de 2017 a 

setembro de 2018, e, somando o valor individualizado de cada mês, que 

compõe o mencionado período, chega-se ao saldo devedor de R$ 

8.427,57 (oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete 

centavos).

 Portanto, esse novo período inadimplido, compreendido pelos meses de 

MAIO DE 2017 a SETEMBRO DE 2018, autoriza a manutenção da prisão 

civil do executado.

 Assim, mantenho a prisão do devedor, pelo período de 60 (sessenta) 

dias, ou até o adimplemento, caso ocorra antes.

 O executado deverá permanecer separado dos demais presos comuns, 

especialmente os periculosos.

 Comunique-se de imediato, o insigne Juízo deprecado.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1029862-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE RODRIGUES SAMPAIO (REQUERENTE)

EMERSON SANABRIA CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANGELINA HORTINA RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

HELIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HAMILTON TEIXEIRA NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1029862-63.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

revogação. Outrossim, considerando o que consta dos autos até o 

momento, é possível o processamento do inventário pelo rito de 

arrolamento comum, mediante as retificações/anotações pertinentes, 

ressalvada eventual necessidade de conversão para inventário ordinário 

ou arrolamento sumário. Assim, nomeio inventariante a Requerente 

ARLETE RODRIGUES SAMPAIO, e, embora dispensável (art. 664 do CPC), 

poderá ser lavrado termo de compromisso, se houver interesse, mediante 

comparecimento, em cinco dias, 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 dos de cujus, nos termos do Provimento n. 56/2016 

do CNJ. Portanto, para o prosseguimento e conclusão do processo, 

incumbe à inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar a inicial 

em relação ao testamento, bem como 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, em observância 

ainda do art. 1829 do Código Civil. Apresentado ou ratificado o plano de 

partilha ou pedido de adjudicação, cite(m)-se o(s) herdeiro(s), que não 

estiver(em) representado(s) pelo mesmo advogado da inventariante, pelo 

correio, e, por edital, eventuais interessados/ausentes, Id 15269754 - Pág. 

6, “c”, nos termos do inciso III do art. 259 do CPC, a fim de propiciar 

manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, dê-se vista ao 

Ministério Público, Id 15269754 - Pág. 6, “e”, e, em seguida, voltem 

imediatamente conclusos para análise quanto à homologação/julgamento 

ou ulteriores deliberações. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1031800-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. G. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

D. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

Dados do Processo: Processo: 1031800-30.2017.8.11.0041 Parte Autora: 

Nome: MILTON TEIXEIRA DE SOUZA Endereço: RUA COLIDER, 01, QD 01, 

DR FABIO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 Parte Ré:Nome: KAUE GOMES 

DE SOUZA Endereço: AVENIDA OITO DE ABRIL, 810, VERDÃO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78000-001 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(A) 

REQUERIDO(A) KAUE GOMES DE SOUZA, que atualmente, encontra-se 

em lugar incerto e não sabido, de conformidade com o despacho abaixo 

transcrito e com a petição inicial, para responder a ação e comparecer em 

audiência na data de 27/11/2018 às 13:30 horas, neste FÓRUM, no 

endereço indicado no rodapé. Decisão/Despacho: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ Processo nº. 1031800-30.2017.8.11.0041.. Ação: Exoneração de 

Alimentos. Vistos, etc... Considerando que a tentativa para 

citação/intimação pessoal do Requerido restou negativa, Id n. 10670908, 

acolho o pedido de Id n. 14546161 e determino a citação do Requerido, por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, quanto aos termos da ação e, para 

querendo, contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo-se constar 

do edital as advertências legais de que não contestada à ação 

presumir-se-ão aceitos os fatos alegados pela parte Autora (art. 344 do 

CPC). Intime-o, pelo mesmo edital, da decisão que concedeu parcialmente 

o pedido de tutela, suspendendo o pagamento dos alimentos, Id n. 

10354494, e ainda, para comparecer na audiência de tentativa de 

conciliação, instrução e julgamento, a qual redesigno para o dia 

27/11/2018 às 13:30 horas, acompanhado de advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio deposito de rol, importando a sua ausência 

em confissão e revelia. Na audiência se não houver acordo, poderá o 

Requerido contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se em seguida à oitiva de testemunhas e à prolação de 

sentença. Decorrido o prazo e não havendo contestação, o que deverá 

ser certificado, fica desde já decretada a revelia dos Requeridos e nos 

termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio-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 e 

deverá ser intimada para comparecer na audiência acima designada. 

Intime-se o Requerente, pessoalmente, observando-se o endereço 

indicado, Id n. 14546161, para que compareça à audiência acompanhado 

de seus advogados e testemunhas, independentemente de prévio 

depósito de rol, importando sua ausência em extinção e arquivamento do 

feito. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 17 

de setembro de 2018 Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) 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.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029889-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES MARIANO (REQUERENTE)

AUDINEL RODRIGUES MARIANO (REQUERENTE)

LEUDILENE LAURA DOS SANTOS MARIANO (REQUERENTE)

ROSIMAR TELES MARIANO (REQUERENTE)

SUELI REGINA AZEVEDO MARIANO (REQUERENTE)

CLEUSIDETE RODRIGUES MARIANO (REQUERENTE)

DAVID RODRIGUES MARIANO (REQUERENTE)

ELENICE MARIA BORGES (ADVOGADO(A))

DANIEL RODRIGUES MARIANO (REQUERENTE)

TEREZINHA RODRIGUES MARIANO (REQUERENTE)

JOAO RODRIGUES MARIANO (REQUERENTE)

TEREZINHA FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

IVANI RODRIGUES MARIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOMINGAS RODRIGUES MARIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HAMILTON TEIXEIRA NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1029889-46.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

revogação. Outrossim, diante do que consta dos autos até o momento, é 

possível o processamento do inventário pelo rito de arrolamento sumário, 

mediante as retificações/anotações pertinentes, ressalvada eventual 

necessidade de conversão para inventário ordinário ou arrolamento 

comum. Assim, nomeio inventariante a Requerente e TEREZINHA 

RODRIGUES MARIANO, e, embora dispensável (art. 659 do CPC), poderá 

ser lavrado termo de compromisso, se houver interesse, mediante 

comparecimento, em cinco dias, 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. Portanto, para o prosseguimento e conclusão do processo, incumbe 

à inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar a inicial em 

relação ao testamento, bem como 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, em observância ainda do art. 

1829 do Código Civil. Apresentado ou ratificado o plano de partilha ou 

pedido de adjudicação, voltem imediatamente conclusos para análise 

quanto à homologação/julgamento ou ulteriores deliberações. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1029883-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO FALCAO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

EMANOEL AGOSTINHO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA MARIA DE FIGUEIREDO E SILVA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

HAMILTON TEIXEIRA NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1029883-39.2018.8.11.0041 Ação: 

Testamento Cerrado Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

revogação. Atento ao noticiado e postulado na inicial, cumpre observar, 

desde já, a priori, não é possível “a declaração de nulidade do Testamento, 

neste procedimento preparatório para a abertura de Inventário”, 

porquanto, este procedimento, jurisdição voluntária, não tem por finalidade 

resguardar os interesses de herdeiros e legatários, mas sim de dar 

cumprimento à vontade manifestada em vida pelo(a) de cujus, desde que 

preenchidos os requisitos formais/extrínsecos de validade do testamento, 

art. 735 e seguintes do CPC. (in NCPC Comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT 

eletrônica, pág. 647). Aliás, conforme nos ensina o d. Humberto Theodoro 

Júnior, “não entra o juiz em questões de alta indagação, que poderão ser 

discutidas pelas vias ordinárias. Nem mesmo as interpretações das 

cláusulas testamentárias...” (in Curso de Direito Processual Civil", 

Procedimentos Especiais, Volume III, Editora Forense, 38ª edição) E mais: 

“Eventual declaração de nulidade da escritura pública de testamento 

reclama a observância do contraditório e da ampla defesa, devendo ser 

discutida em ação própria...Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento 

Nº 70051751360, TJRS, Julgado em 30/01/2013) Ressalto, ainda, por 

oportuno, para que não restem dúvidas, deverá ser providenciado pela 

Requerente a comprovação de inexistência de testamento posterior, neste 

caso, aliás, não obstante a juntada de Id 15274996, mediante certidão da 

Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, de acordo 

inclusive com o estipulado no Provimento 56/2016 do CNJ, em observância 

do Provimento 56/2016 do CNJ. Isso porque: O testamento é ato 

personalíssimo (art. 1.858 do CC/02), podendo ser revogado parcial ou 

totalmente a qualquer tempo, pela mesma forma como foi feito (art. 1.969), 

antes da morte do testador...” (Apelação Cível Nº 70052458460, TJRS, 

Julgado em 30/01/2013). E mais:“...A presença de cláusula revogatória 

expressa no novo testamento faz com que o anterior não mais subsista. - 

Sentença mantida.” (TJMG - Apelação Cível 1.0342.14.003148-1/001, 

julgamento em 07/05/2015). Outrossim, objetivando ainda viabilizar/dirimir a 

pretensão relacionada a abertura do testamento e seus efeitos, oficie-se, 

também, como se requer no Id 15274539 - Pág. 3, ao Cartório do 1º Ofício 

de Cuiabá-MT, solicitando as informações quanto aos registros ali 

existentes referentes à situação relacionada à testamento em nome da de 

cujus MARGARIDA MARIA DE FIGUEIREDO E SILVA, CPF 004.734.211-00, 

Id 15274539 - Pág. 1. Oficie-se, para melhor compreensão com a remessa 

desta e de cópia da petição inicial, Id 15274539, fixando o prazo de cinco 

dias para resposta a este Juízo. Com a resposta nos autos, inclusive 

diante da peculiaridade do caso em pauta, até mesmo tendo em vista o 

pedido de citação, Id 15274539-Pág. 3, oportunize-se, ainda, a 

cientificação e manifestação do Requerente, no prazo de quinze dias, e, 

em seguida da d. representante do Ministério Público. Após, voltem os 

autos imediatamente conclusos para análise quanto às demais 

providências, mormente aquelas previstas no artigo 735 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1030306-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM PEDRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HAMILTON TEIXEIRA NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1030306-96.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

revogação. Outrossim, considerando o que consta dos autos até o 

momento, é possível o processamento do inventário pelo rito de 

arrolamento sumário, mediante as retificações/anotações pertinentes, 

ressalvada eventual necessidade de conversão para inventário ordinário 

ou arrolamento comum. Assim, nomeio inventariante a Requerente NEUZA 

MARIA DE SOUZA, e, embora dispensável (art. 659 do CPC), poderá ser 

lavrado termo de compromisso, se houver interesse, mediante 

comparecimento, em cinco dias, 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 do de cujus, nos termos do Provimento n. 56/2016 do 

CNJ. Portanto, para o prosseguimento e conclusão do processo, incumbe 

à inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar a inicial em 

relação ao testamento, bem como apresentar, ratificar ou retificar plano de 
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partilha, com a indicação do(s) bem(ns)/patrimônio, valor(es) e cota parte 

de cada herdeiro ou pedido de adjudicação, em observância ainda do art. 

1829 do Código Civil. Após, havendo testamento ou interesse de incapaz, 

art. 178, II e 698 do CPC, dê-se 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033120-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA (ADVOGADO(A))

DIONIZIA ESPIOZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THOMAZ DE AQUINO LOYOLA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1033120-18.2017.8.11.0041. Ação: 

Reconhecimento de União Estável post mortem. Vistos, etc... Trata-se de 

Ação de Reconhecimento de União Estável post mortem ajuizada por 

Dionizia Espioza, qualificada nos autos, sob os argumentos, em síntese de 

que conviveu maritalmente com o de cujus Thomaz de Aquino Loyola, 

vindo do relacionamento o nascimento de um filho, no ano de 1975. 

Esclarece que o início da união se deu no ano de 1973 e perdurou até 

1980, ano em que faleceu o de cujus. Informa que após o falecimento do 

“de cujus”, a Requerente continuou a morar na mesma residência, em Três 

Lagoas/MS, onde vivia em companhia da mãe de consideração do mesmo 

até o falecimento desta que ocorreu no ano de 1990. Relata que devido ao 

baixo grau de instrução da Requerente, o de cujus, ainda em vida, nomeou 

sua mãe de consideração, como tutora do filho das partes, sendo ela 

quem tomou todas as providências para habilitar o filho como pensionista 

especial de Ex-Cmb FEB. Ressalta que com o falecimento de seu 

convivente, a tutora nomeada requisitou junto ao Ministério do Exército, 

Secção de Inativos e Pensionistas 9ª RM, sob processo de nº 0580/81, nº 

156/81, pensão militar, onde foi conferido ao filho o pensionamento mensal 

até que este atingisse a maioridade. Afirma que após longos anos da 

morte do de cujus, a Requerente foi alertada por pessoa ligada ao 

falecido, sobre a possibilidade da mesma ter direito à pensão especial, na 

condição de ex-convivente, vindo, então em junho/2016 a dar entrada em 

tal benefício junto à 2ª Companhia de Infantaria do Exército Brasileiro, 

porém, teve seu pedido negado, haja vista a necessidade de documento 

que comprovasse a União Estável. Diante disso, ajuizou a presente ação 

requerendo o reconhecimento da União Estável para os fins de habilitação 

para recebimento de pensão especial de Ex-Combatente da FEB. Pede, ao 

final, a citação do filho e, ainda, a procedência da ação. Instruiu o pedido 

com documentos, sendo os mesmos complementados através do Id n. 

14838513. O filho do casal, Thomas Aquino Loyola Filho, apresentou 

manifestação, Id n. 12378078, justificando sua ausência na audiência 

realizada no dia 01/03/2018 e, em relação ao objeto desta ação, informou 

que quando o seu pai faleceu, o mesmo era de pouca idade, lembrando-se 

de que foi naquela época em que se mudaram da cidade de Três 

Lagoas/MS para Brasília/DF, localidade onde seu falecido pai havia sido 

transferido, no serviço militar. Esclareceu também que sabe que pouco 

tempo depois da mudança de domicílio, o seu pai sofreu um infarto e veio a 

óbito. Informa que mesmo sendo de pouca idade, o dia falecimento de seu 

pai continua claro em sua memória, tendo lembrança que naquela época 

sua genitora convivia com o seu genitor e os três formavam uma família. 

Afirma que é filho único do casal e, até então, desconhece a existência de 

outro filho do seu genitor falecido. Diante dos fatos acima, Thomas Aquino 

Loyola Filho confirmou integralmente o teor da presente ação, não tendo 

qualquer objeção quanto ao pedido de reconhecimento de União Estável 

formulado pela Requerente. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos, diante da documentação juntada, resulta 

inquestionável que houve a convivência marital entre a Requerente e o “de 

cujus”, tanto é que o filho do falecido, Thomas Aquino Loyola Filho, 

reconheceu o pedido inicial, Id n. 12378078. Desta feita, diante do contexto 

probatório produzido, não há como chegar a outra conclusão que não seja 

o reconhecimento da união estável havida entre a Requerente e o falecido 

Thomaz de Aquino Loyola, do ano de 1973 até o dia 21/05/1980, (data em 

que veio a óbito o de cujus). Neste sentido, aliás: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. 

PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO, INÉPCIA DA 

INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO, AFASTADAS. Em demanda envolvendo 

reconhecimento de união estável post mortem, os herdeiros são partes 

legítimas para figurarem no polo passivo da ação. (...) A união estável é 

relação fática, de forma que somente pode produzir efeitos jurídicos com a 

comprovação, em juízo, dos requisitos necessários para a sua 

caracterização. Comprovada a affectio maritalis, decorrente da existência 

de convivência pública, contínua, duradoura, e estabelecida com objetivo 

de constituir família, é de ser reconhecida à união estável. RECURSO 

IMPROVIDO.” (RAC n. 70017723313, Oitava Câmara Cível, TJRS, Relator: 

Claudir Fidelis Faccenda, Julgado em 18/01/2007). E mais: “... As provas 

carreadas nos autos são deveras contundentes e provam per si, a união 

estável entre a apelada e o falecido”. (TJMT - Ap, 42668/2006, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/10/2006, Data da publicação no 

DJE 10/11/2006) Aliás, a Lei de Introdução ao Código Civil preconiza em 

seu artigo 5º, que: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a 

que ela se dirige e às exigências do bem comum”. Outrossim, a 

Constituição Federal de 1988 buscou retratar a sociedade por uma ótica 

de modernidade, dando uma nova dimensão ao conceito de família ao 

introduzir um termo generalizante - entidade familiar - a englobar, além da 

relação decorrente do casamento também a união estável, emprestando 

juridicidade ao relacionamento até então marginalizado pela lei, o que, 

aliás, foi ratificado com a entrada em vigor do Código Civil de 2002. 

Ressalto, ainda, por oportuno que em casos tais a sentença tem natureza 

puramente declaratória, autorizando-se, assim, a partir dela, a busca dos 

direitos relacionados ao reconhecimento da união estável entre a 

Requerente e o falecido. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação, acolhendo com fulcro 

no art. 487, I, do CPC, e o faço para reconhecer e declarar que 

efetivamente houve uma união estável entre a Requerente e o de cujus 

Thomas de Aquino Loyola, do ano de 1973 até a data do óbito desse, 

ocorrido em 21/05/1980, Id n. 10453615, para todos os fins de direito. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique-se, expeça o necessário e arquivem os 

autos com as cautelas de estilo, baixas e anotações. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006958-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

EDSON HIDEKI HARIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TETSUO TAKAHASHI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1006958-83.2017.8.11.0041. Ação: 

Interdição c/c pedido de tutela antecipada Vistos, etc... Trata-se de Ação 

de Interdição c/c pedido de tutela antecipada movida por Edson Hideki 

Harima em face de Tetsuo Takahashi, ambos qualificados nos autos, sob o 

argumento, em síntese, de que é sobrinho do Requerido, o qual foi 

diagnosticado com doença neurológica, sequela da meningite adquirida na 

infância, aos 3 anos de idade. Esclarece que o Requerido é beneficiário do 

amparo social para pessoa portadora de deficiência desde o ano de 1998, 

pois a referida enfermidade lhe incapacita para reger sua pessoa, 

necessitando, assim, de curador para representa-lo perante o INSS. 

Informa que era a irmã do Requerido quem sempre prestou os cuidados ao 

mesmo e também era sua procuradora junto ao INSS, porém, esta não 

possui condições físicas e materiais de ficar se locomovendo até o 

cartório para a confecção de procuração por instrumento público. Dessa 

forma, pede seja decretada a interdição do Requerido com sua nomeação 

como curador. Instruiu o pedido com os documentos necessários a 

propositura da ação. Realizada audiência de entrevista, Id n. 6053191, o 

Interditando foi entrevistado, porém não respondeu nenhuma das 

perguntas que lhe foram feitas. O Requerente esclareceu que o 

Interditando fala muito pouco e que “no geral” o mesmo faz suas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 203 de 376



necessidades de higiene básicas sozinho e faz uso de medicamentos 

somente para diabéticos. Na mesma oportunidade, foi determinado que se 

aguardasse o prazo para impugnação, antecipada parcialmente os efeitos 

da tutela, nomeando o Requerente curador provisório do Interditando e 

determinada outras providências. Foi pelo Curador Especial apresentada 

contestação por negativa geral, Id n. 9398937. Laudo pericial acostado 

sob o Id n. 12762924. Não houve apresentação de 

impugnação/manifestação pelas partes, Id n. 14338987. O Ministério 

Público opinou pela procedência do pedido, Id n. 14470832. Relatei. 

Fundamento e Decido. Antes de tudo, ressalto que é aplicável, inclusive 

aos processos em curso, em face do direito intertemporal e, neste caso, 

por assegurar os interesses das pessoas com deficiência, o vigente 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) e o “Estatuto da Pessoa Com 

Deficiência”, também em vigor, (Lei 13.146/2015). Assim sendo, 

necessário observar, ainda, que de acordo com art. 747 do CPC, a 

legitimidade do Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem 

demonstra que ele é sobrinho do Interditando. 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 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, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista a perícia médica, Id n. 12762924, pág. 

4/5, conclusiva no sentido de que: “Após avaliação do periciando conclui 

que ele possui um transtorno mental não especificado devido a uma lesão 

e disfunção cerebral e a uma doença física classificado no Cid 10 F06, 

provavelmente após sequela de meningite na sua infância, prejudicando 

sua memória, fala orientação, discernimento e sua autonomia, tornando 

parcialmente incapaz de reger por si só seus atos da vida civil, 

necessitando de auxilio para administrar sua renda, bens e negócios”. 

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 do Requerente- 

sobrinho - do Interditando, o qual, segundo noticiado, está assistindo o tio, 

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 de Tetsuo Takahashi até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curador na pessoa de seu sobrinho Edson Hideki Harima, 

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 do 

curador nomeado, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, o curador 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 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 do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de constas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade do Curador (sobrinho 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, do Curador e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção do Curador 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.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005612-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE LIMA E SILVA (REQUERENTE)

CAMILA OLIVEIRA LIMA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1005612-63.2018.8.11.0041 Ação: 

Consensual de Revisão de Alimentos e Regulamentação de Visitas. 

Vistos, etc... Trata-se de pedido Consensual de Revisão de Alimentos e 

Regulamentação de Visitas, ajuizada por Camila Oliveira Lima E Silva e 

Filipe Lima E Silva, ambos qualificados nos autos, cuja homologação 

requereram nos termos acordados na petição de Id n. 12076597. Informam 

que no processo de n. 42297-96.2012.811.0041 que tramitou perante este 

Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões ficou acordado 

sobre a guarda, direito de visitas e alimentos em favor das filhas menores. 

Esclarecem que o pai/Requerente vem passando por dificuldades 

financeiras e, dessa forma, ajuizaram a presente ação, para fins de 

redução do valor pago a título de alimentos, bem como para modificação 

do direito de visitas em relação às férias de inverno e verão. Intimados, os 

Requerentes acostaram aos autos cópia da sentença que fixou os 

alimentos e regularizou o direito de visitas, Id n. 13103845. O Ministério 

Público opinou pela homologação do acordo, Id n. 13710343. Relatei. 

Fundamento e decido. Considerando que as partes se encontram 

devidamente acordadas, e o fato de que os ajustes pretendidos não 

acarretarão em prejuízos aos interesses das filhas menores, não 

vislumbro óbices ao acolhimento da pretensão aposta na inicial, de forma 

que me resta, apenas, homologar o presente acordo, motivo pelo qual 

acolho o pedido inicial e, com supedâneo no art. 487, III, alínea “b” do CPC, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre Camila Oliveira Lima 

E Silva e Filipe Lima E Silva, Id n. 12076597, que envolve interesse das 

partes, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais. Sem custas nos 

termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Ciência ao 

Ministério Público. Considerando que a ação é consensual determino 

desde já o arquivamento dos autos com as devidas baixas e anotações 

necessárias. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016277-41.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. S. F. (REQUERIDO)

H. C. C. (ADVOGADO(A))

A. P. L. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR O REQUERIDO, 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 

11/10/2018 ÀS 13:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 17 de setembro 

de 2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 854809 Nr: 57329-10.2013.811.0041

 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: AGPS, LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SODL, WEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO - NÚCLEO 

CIVIL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO PEREIRA BENEVIDES 

- OAB:17337/E, ALEX MARTINS SALVATIERRA - OAB:19575/O, JORGE 

JOSE NOGA - OAB:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida, na 

pessoa do seu advogado, acerca do desarquivamento do feito, para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias , sob pena de 

devolução dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 795640 Nr: 1980-22.2013.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TQM, SMQM, MQM, ASQM, EFQM, RQM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE FIGUEIRA DESTO / 

Defensoria Pública MT - OAB:DEF. PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Costa e Silva de 

Castro Pinto - OAB:OAB/MT 13691, Germano Julian Souza - 

OAB:OAB/MT 16205, Lucas Felipe Taques de A. Barros - 

OAB:OAB/MT 16742, Nelson Alexandre Moreira Nunes - 

OAB:OAB/MT 16206, Rafael Dorileo Leal - OAB:OAB/MT 21648, 

Sérgio Luis Oliveira Ferreira da Costa - OAB:OAB/MT 15457

 Ação: Execução de Alimentos

Processo n.º 1980-22.2013.811.0041

Vistos, etc...

Verifico que as partes realizaram acordo. (fls. 120/121).

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo entabulado pelas partes 

e SUSPENDO o andamento deste feito pelo prazo estabelecido para o 

cumprimento da obrigação. (art. 922, caput, do CPC).

Decorrido o prazo, certifique-se, bem como manifeste a parte exequente 

quanto ao cumprimento do acordo no prazo de 05 (cinco) dias.

Ressalta-se que caso não haja manifestação após o transcurso do prazo 

considerar-se-á quitado o débito exequendo (art. 924, II e III, CPC).

Revogo a decisão que decretou a prisão civil do Executado (fls. 53/53 - 

verso) e determino seja expedido ofício ao Comando Geral da Polícia Militar 

e a Polinter.

Expeça-se ofício ao órgão empregador do Senhor Marcos Luis Moreira, 

C.P.F. n.º 809.913.781 – 72: Radio Capital FM, situado na Rua Lidio 

Modesto da Silva, Jardim Alvorada, Cuiabá – MT, para que proceda com o 

desconto na folha de pagamento do devedor, conforme estabelecido no 

acordo realizado entre as partes, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. (art. 330 do C.P.).

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de setembro de 2018.

Gilperes Fernandes da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1017652 Nr: 30804-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRCDO, LUANA APARECIDA XAVIER RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETTERSON MARINHO CLARO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A, MARIANA PERES GIROLDO - OAB:16891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, com intimação do patrono do exequente, para 

requerer o que de direito no prazo de cinco dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26349 Nr: 9820-40.2000.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A, TULIO MARCELO GATTAS DO 

AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heliomar Corrêa Esteves - 

OAB:1906/MT, JOANIR MARIA DA SILVA - OAB:2.324/MT, MARIO 

BODNAR - OAB:3.526/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JOÃO FERNANDES DE SOUZA, para devolução 

dos autos nº 9820-40.2000.811.0041, Protocolo 26349, 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.: 3190 Nr: 1463-96.1985.811.0041

 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: Alfredo de Souza Campos, JOSÉ VITOR DE 

ALBUQUERQUE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carminda de Albuquerque Campos (De cujus)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT, Francisco Kunze - OAB:2401/MT, VOLNEI DE 

VASCONCELLOS MOURA - OAB:7702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JANE STELLE BECA SANTOS, para devolução 

dos autos nº 1463-96.1985.811.0041, Protocolo 3190, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032317-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. N. (AUTOR(A))

L. T. B. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. M. (RÉU)
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SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032317-35.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, em obediência à decisão de ID 13904274, para 

manifestar-se em prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1251088 Nr: 21500-26.2017.811.0041

 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: LACI NUNES DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EMILSON MIRANDA, CÉSAR LIMA 

DO NASCIMENTO

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

13.941, LUCILO MACEDO - OAB:OAB/MT 14.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651/MT

 Processo n.º 21500-26.2017 (Cód. 1251088)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, e sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 10 dias, indicando com objetividade a finalidade das 

mesmas em relação aos pedidos que respectivamente sustentam na lide.

Após, conclusos para deliberação.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1251087 Nr: 21499-41.2017.811.0041

 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: FFRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEM, CLDN

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

13.941, LUCILO MACEDO - OAB:OAB/MT 14.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651/MT

 Processo n.º 21499-41.2017 (Cód. 1251087)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, e sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 10 dias, indicando com objetividade a finalidade das 

mesmas em relação aos pedidos que respectivamente sustentam na lide.

Após, conclusos para deliberação.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 72849 Nr: 6357-22.2002.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DAUZACKER MIRANDA, ENILDA DAUZACKER 

MIRANDA, THIAGO DIAS MIRANDA, RAQUEL DAUZAKER MIRANDA, 

MANOEL ARAÚJO ROCHA, ELZA DE SOUZA DIAS, DORIVAL ALVES DE 

MIRANDA, EMILSON MIRANDA JUNIOR, CÉSAR LIMA DO NASCIMENTO, 

CLEUZA GONÇALVES, CRISTIANY APARECIDA DE ALMEIDA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EMILSON MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6.027-B/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - 

OAB:9.779/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:9779/MT, 

CESAR LIMA DO NASCIMENTO - OAB:4651/MT, DORIVAL ALVES DE 

MIRANDA - OAB:3446-A/MT, EGYDIO DE SOUZA NEVES - OAB:342/MT, 

ELARMIN MIRANDA - OAB:1.895, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

FELIPE DE FREITAS ARANTES - OAB:11700, GABRIELA DE SOUZA 

CORREIA - OAB:10031, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13.028, JANE 

RODRIGUES BARROS - OAB:6795-E, JOÃO NORBERTO ALMEIDA BRITO 

- OAB:3688/MT, LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - OAB:17143

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

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, ITALO 

CLAUDINO SILVA - OAB:20.414, JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18.351

 Processo nº 6357-22.2002 (Cód. 72849)VISTOS, ETC.Analisando os 

autos, acolho parcialmente a pretensão de fls. 1904/1905 para determinar 

a renovação do Alvará Judicial nº. 286/2017, notadamente o prazo de 

validade de autorização de venda por iniciativa particular, o qual dilato 

para 06 (seis) meses, lembrando, ainda, a obrigatoriedade do comprador 

do imóvel efetuar o pagamento por meio de depósito judicial na Conta 

Única do Poder Judiciário, sob pena de não concretização da venda.Sem 

prejuízo, solicito ao Sr. Gestor que atualize a tabela inserida à fl. 1569 (v. 

VIII) dos autos, assim como encartar ao feito extrato atualizado dos 

valores depositados na conta vinculada a este processo.De outro viés, 

sendo interesse do inventariante a realização de venda judicial de imóvel 

diverso do já autorizado nos autos, deverá individualizá-los, os quais 

deverão estar desembaraçados, e deverão ser de valor suficiente para o 

pagamento de todas as dívidas do espólio.No que atine a petição de fls. 

1746/1748, . No mais, considerando as demais alegações constantes no 

petitório mencionado, indefiro o vindicado às fls. 1854/1856, 1857 e 

1859/1860.Manifeste-se o inventariante acerca do motivo da devolução da 

Carta Precatória expedida para Praia Grande, fls. 1873/1876.Às 

providências. Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 164742 Nr: 14801-73.2004.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDM, EDSD, EMJ, TDM, EDM, RDM, CLDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6.027-B/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - 

OAB:9779/MT, CESAR LIMA DO NASCIMENTO - OAB:4651/MT, EGYDIO 

DE SOUZA NEVES - OAB:342/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

FELIPE DE FREITAS ARANTES - OAB:11700, JANE RODRIGUES BARROS 

- OAB:13028, JOÃO NORBERTO ALMEIDA BRITO - OAB:3688/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHÃ CRISTIAN SANTOS 

SILVA - OAB:15.461

 Processo n.º 14801-73.2004 (Cód. 164742)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que as despesas que o requerente Sérgio 

Dauzacker Miranda pretende ser ressarcido é correlata ao período em que 

exercia a inventariança e, segunda afirma, necessária para a manutenção 

do espólio na ocasião.

Desta feita, considerando que incumbe ao inventariante “administrar o 

espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus 

fossem”, nos termos do artigo 618, II, do CPC/2015, respondendo o 

inventariante por ato de sua gestão, qualquer ação que seja futuramente 

manejada em desfavor do espólio em decorrência da má administração do 

então inventariante, será por ele arcada, nos termos da lei.

De outro viés, entendo que apesar da precariedade dos documentos 

apresentados, o Sr. Sérgio deverá ser ressarcido dos valores 

dispendidos para a administração do acervo hereditário, sob pena de 

configurar enriquecimento indevido dos demais herdeiros, beneficiados 

com os atos empreendidos para a manutenção do patrimônio objeto de 

futura partilha, lembrando, ainda, que os demais herdeiros não 

apresentaram qualquer irresignação à pretensão de ressarcimento.

Todavia, diante da diversidade de credores do espólio, determino que o 

ressarcimento pretendido seja levado à efeito quando da partilha de bens, 

ocasião em os valores arcados pelo patrimônio pessoal para a 

manutenção do espólio deverão ser incluídos no quinhão do alusivo 

herdeiro.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 206 de 376



Diga-se, ainda, que a dilapidação e depredação mencionada às fls. 90/92 

fora devidamente esclarecida nos autos.

Em decorrência, determino que, transitada em julgado, seja a presente 

encaminhada ao arquivo provisório, trasladando-se cópia da presente, 

além da petição e documentos de fls. 07/37.

 Após, conclusos para deliberação.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 454270 Nr: 1934-97.1994.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:3247/MT, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT, 

PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA DA LUZ - OAB:24.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1934-97.1994 – cód. 454270

VISTOS, ETC.

Ante o teor da petição de fl. 58, determino o cumprimento integral da 

sentença de fl. 50, expedindo-se o necessário para a averbação do 

restabelecimento da sociedade conjugal das partes.

Às providências.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 926346 Nr: 47299-76.2014.811.0041

 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: CBDS, SEQDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) PAULO EURICO MARQUES LUZ, para devolução 

dos autos nº 47299-76.2014.811.0041, Protocolo 926346, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002625-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DALVA GOIANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FIRME HIPOLITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Daniela Molina Barcellos (ADVOGADO(A))

SIGEBERTO HIPOLITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARIA CELIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SELIVAL UIPOLITO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo n.º 

1002625-54.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS opostos por MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA, através 

do qual objetiva sanar apontada controvérsia constante na sentença de 

ID. 13736512. Certificada a tempestividade recursal, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Da análise do pleito cumpri-me 

inicialmente verificar a tempestividade recursal, e, sob este prisma, tenho 

que a interposição dos presentes Embargos de Declaração se deu 

aprazadamente, consoante depreende-se da certidão de ID. 14162439, 

razão pela qual passo a sua apreciação. É pacífico o entendimento de que 

os embargos de declaração constitui-se meio idôneo a ensejar o 

esclarecimento da obscuridade, solucionar a contradição ou o suprimento 

da omissão verificada no veredicto embargado (art. 1.022, incisos I, II e III, 

do CPC/2015). Visa à inteireza, à harmonia lógica e à clareza do decisum, 

aplainando dificuldades e afastando óbices à boa compreensão e eficaz 

execução do julgado. Decisão obscura é aquela que não é clara o 

suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Isto é, a 

obscuridade existe quando a sentença não propicia às partes o pleno 

entendimento acerca das razões de convencimento expostos na decisão 

sufragada pelo julgador. Contraditória é a decisão que contém 

incoerências, ou seja, a contradição caracteriza-se pela incompatibilidade 

havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a 

omissão ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre 

algum ponto do pedido. Em outras palavras, a decisão é omissa quando 

deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em 

qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC/2015 (art. 

1.022, parágrafo único). Com efeito, os embargos de declaração é 

recurso integrativo, e não substitutivo, de tal modo que não se presta à 

rediscussão da matéria. Não é possível, em regra, que se proceda 

novamente à análise da matéria já decidida. Nesse contexto, os embargos 

de declaração têm por principal objetivo esclarecer, complementar e 

aperfeiçoar qualquer decisão judicial (decisões interlocutórias, sentenças, 

decisões monocráticas e acórdãos) (art. 1.022 do Código de Processo 

Civil de 2015), de modo a permitir seja oferecida uma tutela jurisdicional 

clara e completa. Esse recurso não tem a função, portanto, de viabilizar a 

revisão ou a anulação das decisões judiciais, com a revisitação das teses 

suficientemente versadas, e, sim, de corrigir seus defeitos (erro material, 

erro de cálculo, obscuridade, contradição e omissão) (arts. 463 e 535 do 

Código de Processo Civil de 1973 e 494 e 1.022 do Código de Processo 

Civil de 2015), os quais podem comprometer a utilidade do decisório, em 

desprestígio à garantia de máxima efetividade do direito de ação (art. 5º, 

inc. XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil). Outra não é 

a previsão do art. 494 do Código de Processo Civil de 2015, cuja redação 

é expressa no sentido de que ao juiz é dado modificar a decisão prolatada 

"para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo" e "por meio de embargos de declaração", 

bem como do art. 1.022 do mesmo diploma legal, segundo o qual há 

cabimento de embargos de declaração para: [a] "esclarecer obscuridade"; 

[b] "eliminar contradição"; [c] "suprir omissão de ponto ou questão sobre o 

qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento"; e/ou [d] 

"corrigir erro material". Afeta a essas premissas, a n. causídica aduz que 

a decisão de ID. 13736512 fora “controversa” no que atine à exclusão dos 

colaterais, irmãos do de cujus, da presente demanda, sob o argumento de 

que são herdeiros da mãe do falecido, Srª. Francisca Dalva Goiano de 

Oliveira. Pois bem. Analisando novamente os autos, vislumbro que 

acertada a utilização da via estreita escolhida pela inventariante a fim de 

sanar a falha apontada. Isso, pois, no caso dos autos, a Srª. Francisca 

era herdeira pós-morta do inventariado, ou seja, faleceu após a abertura 

da sucessão dos bens deixados por Selival Uipolito de Oliveira, seu filho e, 

em decorrência, houve a transmissão de seus bens, não obstante, 

formalmente, não tenha ocorrido a partilha dos bens do seu filho para 

herdar e, na sequência, transmitir. Assim, a genitora do autor da herança 

não era pré-morta por ocasião da abertura da sucessão, falecendo após 

tal marco. Desta feita, tendo em vista que a herança transfere-se com a 

morte, tenho que, com o óbito de Francisca (pós-morta em relação ao 

filho), o quinhão que lhe cabia em razão do falecimento foi 

automaticamente transferido aos seus herdeiros necessários, no caso, 

marido e filhos. Tal situação implica afirmar que, com a morte da Sr.ª 

Francisca, abriu-se nova sucessão, relativa aos bens desta, dentre os 

quais está 50% do quinhão hereditário discutido nestes autos. Nessa 

toada, vislumbro imperativa a atribuição de efeitos modificativos à decisão 

proferida e, sob tal aspecto, importante frisar que a concessão do alusivo 

efeito em sede de embargos de declaração somente é viável em situações 

excepcionais, em que sanada a contradição, omissão, erro material ou 

obscuridade, a alteração do decisum proferido surja como resultado 

inevitável. No caso, quando da prolação da sentença, este juízo não 
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observou o fato de que a Srª. Francisca faleceu após a abertura da 

sucessão de Selival, não obstante tal situação esteja expressa nos autos. 

No que atine aos efeitos modificativos a que pretende a embargante, 

vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO – EFEITO 

MODIFICATIVO - EXCEPCIONAL CARÁTER DE INFRINGÊNCIA – RECURSO 

DE APELAÇÃO PROVIDO PARA ORDENAR O PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ‘É admitido o uso de embargos 

de declaração, com efeitos - infringentes, em caráter excepcional, para 

correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual 

se tenha fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o 

resultado do julgamento.’ (Edcl no REsp 599.653) Embargos declaratórios 

recebidos e acolhidos com caráter infringente, para dar provimento ao 

recurso de apelação.”g.n RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS 

À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ACOLHIDA – 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 

MODIFICATIVO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA 

PARA MANIFESTAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A 

DECISÃO PROFERIDA NOS ACLARATÓRIOS COM O RETORNO DOS 

AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. Logo, houve uma interpretação 

equivocada por parte desta magistrada, havendo, portanto, erro de fato, 

situação que merece ser sanada através dos embargos interpostos. A 

despeito, no julgamento do Recurso cuja ementa fora transcrita supra, a d. 

Ministra relatora menciona o ensinamento do também Ministro Sydney 

Sanches, a fim de esclarecer o que seria o erro de fato a autorizar a 

concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração, a saber: 

“inadvertência do juiz, que, lendo os autos, neles vê o que não está, ou 

não vê o que está." (RT 501/25). Todavia, necessário salientar que apesar 

da Sr.ª Francisca ter herdado 50% do bem objeto da presente 

arrolamento, imperativo seja aberto inventário desta para a transmissão 

dos bens herdados aos seus sucessores, ainda que estes renunciem aos 

seus respectivos quinhões. De outro viés, com vias a celeridade e 

economia processual, vislumbro perfeitamente possível a cumulação dos 

inventários de mãe e filho, eis que incide, no caso, o disposto no artigo 

672, III, do CPC/2015, senão vejamos: Art. 672. É lícita a cumulação de 

inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando 

houver: I - identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os 

bens; II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; III - 

dependência de uma das partilhas em relação à outra. Parágrafo único. No 

caso previsto no inciso III, se a dependência for parcial, por haver outros 

bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao 

interesse das partes ou à celeridade processual. Diga-se que evidente a 

dependência da partilha dos bens da Sr.ª Francisca à prévia partilha dos 

bens de Selival, que tem sua ascendente como uma das herdeiras, 

porquanto o espólio de Francisca é constituído exclusivamente por parte 

do bem da primeira sucessão. Assim, ultimada a partilha de Selival será 

possível, na sequência, compartilhar o quinhão da Sr.ª Francisca com os 

seus sucessores, englobando, no caso, os “herdeiros habilitados”, filhos 

da extinta. Em decorrência, a fim de atender, integralmente, a pretensão 

constante nos aclaratórios, imperativo o processamento do inventário 

conjunto. De qualquer forma, entendo que a pretensão externada por meio 

dos embargos merece procedência, ainda que parcial, pois houve 

contradição na sentença, eis que desconsiderou que a ascendente do 

inventariado era pós-morta, o que, sem dúvida, altera a linha sucessória. 

Em situação similar, colaciono precedente do nosso Tribunal de Justiça, 

concedendo efeito infringente aos embargos e anulando o acórdão 

proferido pela Corte de Justiça, a saber: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

VERIFICAÇÃO DE ERRO DE FATO (PREMISSA EQUIVOCADA) – 

PREJUDICIALIDADE AFASTADA – NULIDADE ACORDÃO – 

PROSSEGUIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS 

PROVIDOS. “A teor dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ‘É 

admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em 

caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base 

em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, 

quando tal for decisivo para o resultado do julgamento’” (EDcl nos EDcl nos 

EDcl no AgRg no Ag 632.184/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY 

ANDRIGHI, DJe de 2/10/2006).” (AgInt no REsp 1514774/RN, Rel. Ministro 

LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª 

REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 26/03/2018) 

(TJMT, ED 18331/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) ANTE O EXPOSTO, recebo os presentes embargos, 

porquanto tempestivos, e JULGO-OS PARCIALMENTE PROCEDENTES para 

o fim de anular a sentença proferida, tornando-a sem efeito. Na 

sequência, determino a intimação da inventariante, a qual permanece 

ocupando tal munus diante da presente, para que, no prazo de 15 dias, 

emende a inicial, ao que também deverá colacionar aos autos a certidão 

de casamento da Sr.ª Francisca com o Sr.Firme, requerendo o que mais 

entender de direito. Todavia, assinalo, desde já, que não havendo 

tramitação conjunta dos inventários mencionados, este juízo efetuará a 

partilha de bens apenas referente à Selival. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030462-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEON REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA (AUTOR(A))

LUIZ ANTONIO ATTIE CALIL JORGE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Assim, restam-se 

comprovados os requisitos autorizadores para concessão da tutela de 

urgência, razão pela qual DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR PLEITEADA 

para o fim de determinar a imediata liberação das mercadorias da 

Impetrante, constantes do termo de apreensão e depósito nº 1130927-3. 

Nos termos do art. 159, do CPC, nomeie-se a requerente depositária fiel do 

referido produto, sob as penas da lei (Art. 161, parágrafo único, do CPC). 

Assinado o termo, expeça o mandado correspondente. Cite-se o requerido 

para, querendo contestar a ação no prazo legal. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência, em regime de plantão. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO". OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030220-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL GOMES CRUZ (ADVOGADO(A))

HUGO TADEU KONIG (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (GPAT) (IMPETRADO)

SECRETÁRIO-ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO EM MANDADO 

D E  S E G U R A N Ç A  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1030220-28.2018.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA (120) Valor causa: $1,000.00; IMPETRANTE: HUGO TADEU 

KONIG AUTORIDADE COATORA: IMPETRADO: GERENTE DE CONTROLE E 

TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (GPAT), 

SECRETÁRIO-ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA FINALIDADE: PROCEDER À 

INTIMAÇÃO do Órgão de Representação Jurídica da(s) autoridade(s) 

acima identificada(s), do inteiro teor da petição inicial e do despacho 

abaixo transcrito, bem como documentos eventualmente anexados, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste 

mandado, a fim de tomar CIÊNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS e 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, INGRESSAR NO FEITO 

PRESTANDO AS INFORMAÇÕES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS (art. 7º, I 

e II, Lei nº 12.016/2009). DECISÃO: "Isto posto, consoante fundamentação 

supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para o fim de determinar à autoridade 

coatora que, no prazo de 48 horas, admita o processamento do pedido de 

revisão n° 5531148/2018 (ID 15309822), encaminhando-o ao órgão 

competente para análise do mérito das alegações, bem como, que 

suspenda a exigibilidade dos créditos tributários nele impugnados, 

permitindo assim a expedição de Certidão Negativa de Tributos Estaduais 
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(ou Positiva com efeitos de Negativa), até a análise definitiva do processo 

administrativo em comento, pela parte requerida. Notifique-se a autoridade 

coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do 

teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Após, remetam-se os 

autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se em regime de plantão. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Expedido por Ordem do MM. Juiz desta vara especializada. Cuiabá, 17 de 

setembro de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE 

DO JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6506.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1311469 Nr: 11252-64.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNIL DA SILVA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o autor para se manifestar acerca 

da impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845122 Nr: 48867-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913943 Nr: 39452-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILDO GOMES DE SOUZA, SIDNEY DE CAMPOS, 

ADRIÃO VITORIO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA PEREIRA FERNANDES - 

OAB:18.786, CAMILA PEREIRA FERNANDES - OAB:18786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES - OAB:5268/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945217 Nr: 57517-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE DE SOUZA BENEVIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059853 Nr: 50975-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDA GONÇALINA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 20.517/O, EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 20518/O

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931521 Nr: 50152-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELZI PAES DA SILVA, ANA MARIA ROSA TOMASELLI 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 12487B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES - OAB:5268/MT

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052076 Nr: 47441-46.2015.811.0041

 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): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784207 Nr: 37987-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA MASSAROLO, LUCIANA ZAMPRONI 

BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CRISANTO DE SOUZA 

GOMES - OAB:13.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, PATRÍCIA 

CAVALCANTI ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - 

OAB:7.892/MT

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887217 Nr: 21403-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO, MARILEI MARTINS 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE CAMARGO 

- OAB:10024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915260 Nr: 40373-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA, GONÇALINA 

CATARINA DE MORAES GOMES DE ARRUDA, ELAINE LOPES DE SANTA 

ROSA, GABRIELA MARINHO DE MORAES, HONORINA TEREZINHA 

SIQUEIRA LEITE, ERICO DAVID SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1311474 Nr: 11255-19.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao despacho de fls. 7, impulsiono os autos intimando as 

partes para apresentarem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510 

CPC).

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030507-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA GERUSA LUCIANA BOTELHO (IMPETRANTE)

DANIELLE BARBOSA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Conselho Estadual de Saúde (IMPETRADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(IMPETRADO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. HOMOLOGO, para que opere seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte Impetrante nestes 

autos de Mandado de Segurança impetrado por JOSÉ BOTELHO contra ato 

do DIRETOR DO HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO E OUTROS. Por 

consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento 

no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se 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: 1000481-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA (ADVOGADO(A))

DAIANA FERREIRA DE ALMADA (ADVOGADO(A))

DOUGLAS RAFAEL DE SOUZA - ME (IMPETRANTE)

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 CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

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: Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA 

para ordenar a liberação das mercadorias apreendidas descritas nos 

Termos de Apreensão e Depósito n. 1127761-7, ratificando a liminar 

outrora concedida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII 

da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade 

do mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas 

processuais. Sem incidência de verba honorária, a teor das Súmulas 

105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 07 de agosto de 2009. 

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: 1012211-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEVELTON MOYSES DOS SANTOS (IMPETRANTE)

JORGE GUSTAVO WINTER (ADVOGADO(A))

E J M DOS SANTOS E CIA LTDA. - EPP (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe de Fiscalização do Posto Fiscal Flavio Gomes (IMPETRADO)

chefe de fiscalização do posto fiscal Flavio Gomes (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 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: Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA 

para ordenar a liberação das mercadorias apreendidas descritas nos 

Termos de Apreensão e Depósito n. 1129567-8, ratificando a liminar 

outrora concedida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII 

da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade 

do mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas 
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processuais. Sem incidência de verba honorária, a teor das Súmulas 

105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 07 de agosto de 2009. 

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: 1001845-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA IZABEL SACHETTI (IMPETRANTE)

Deivison Roosevelt do Couto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Gerente da Gerência do ITCD e Outras Receitas (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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: Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, 

CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando a liminar outrora concedida, que 

determinou ao Impetrado a imediata expedição de CND/CNPD à ANA 

IZABEL SACHETTI, desde que não haja débito registrado em seu CPF, 

independentemente dos débitos lançados em nome das empresas que for 

sócia ou diretora. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º do Estatuto 

acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça. Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição 

do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de 

segurança, com isenção do pagamento das custas processuais. Sem 

incidência de verba honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 

105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. 

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: 1007374-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS (ADVOGADO(A))

JECE MONTEIRO DE MORAES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO 

(IMPETRADO)

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE APLICAÇÃO (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 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: Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, 

CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando a liminar outrora concedida, que 

determinou aos Impetrados que analisem e manifestem-se acerca do 

pedido do Impetrante, nos autos de processo administrativo nº 

487542/2016. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º do Estatuto 

acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça. Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição 

do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de 

segurança, com isenção do pagamento das custas processuais. Sem 

incidência de verba honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 

105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. 

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: 0504684-77.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA RIBEIRO DE MORAES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação 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:Isto posto, constato que o ponto fulcral da 

demanda cinge-se à possível preterição da Impetrante na nomeação ao 

cargo de psicóloga. Para tanto, consta dos autos que a Impetrante foi 

aprovada em 37º lugar, em concurso público para o provimento de cargo 

de especialista em saúde - psicóloga, com lotação no Município de Cuiabá. 

No entanto, mesmo após a realização e homologação do concurso, e 

dentro do prazo de validade deste, os Impetrados vêm celebrando 

contratos temporários com terceiros, para o exercício de atividades 

inerentes ao cargo para o qual a Impetrante prestou concurso. Ocorre 

que, o número de servidores contratados temporariamente após a 

homologação do concurso é inferior a 20 (vinte). Assim, uma vez que a 

Impetrante classificou-se em 37º lugar, indubitável é a compreensão de 

que esta não estaria inserida entre os primeiros quatro classificados 

preteridos. Com efeito, se concedida a liminar, este juízo estará 

sobrepujando o direito de posse dos candidatos que estão classificados a 

frente da Impetrante. Consigno que o concurso em questão encontra-se 

dentro do prazo de validade, de modo que nada obsta dos Impetrados 

nomearem a Impetrante dentro deste. Destarte, o que se comprova dos 

autos é que houve preterição dos candidatos regularmente aprovados no 

certame, mas que tal preterição não alcançou a Impetrante, razão pela 

qual a sua pretensão não merece prosperar. EX POSITIS e tudo o mais que 

dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada pela Impetrante. Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010283-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250145 Nr: 17216-58.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ G. RODRIGUES JÚNIOR - GENIUS PUBLICIDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE 

MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TULIO CESAR ZAGO - 

OAB:12.737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE FERREIRA ZILIO 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402591 Nr: 35182-29.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISC. DA 

SEC. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703647 Nr: 38286-92.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MAURO ROMÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757247 Nr: 9409-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEBASTIANA MARTINS DA SILVA 

ÁVILA, PAULO DE TARCIO ÁVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053010 Nr: 47880-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS CARRIJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE FUKUI - OAB:13.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053859 Nr: 48286-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA ALVES DE ALBUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB - MT 127770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794490 Nr: 805-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON PARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA SALCI GARCIA - 

OAB:MT - 14653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945834 Nr: 57902-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO HENRIQUE CASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046942 Nr: 44841-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA EUDOCIAK FERNANDES, JOSEFINA 

CLATA SANTÁNA CAMARGO, EUTHILDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY BENEDITA RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18.653, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841047 Nr: 45363-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO ANTUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 
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OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o autor para se manifestar acerca 

da impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845552 Nr: 60214-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSERICA DEBORA LIMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE DE LAET E SOARES - 

OAB:6.119 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o autor para se manifestar acerca 

da impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911118 Nr: 37570-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAO SOARES VIEIRA, ALEXANDRO LIMA DEOLINDO, 

CELMO DA SILVA FERNANDES, ATAYDE RIBEIRO TAQUES FILHO, 

ANTONIO FERNANDO DO CARMO, CARLOS DA SILVA, RAMÃO CORREA 

BARBOSA, JOSÉ GUILHERME ARAÚJO COSTA, EDYR BISPO SANTOS, 

JOACIL PEREIRA, KATIUCIA DIAS FONSECA, SANDIE SOUZA, THIAGO 

ALVES DO AMARAL NETO, JOSEANE DA SILVA SOUZA, VALDEI LOPES 

DO NASCIMENTO, VALDEVINO RODRIGUES DA MATA, WILSON CARMO 

LEMES DA SILVA, VALDETE MOREIRA PESSOA, VENICIO CAVASSOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o autor para se manifestar acerca 

da impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934715 Nr: 51809-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES CARLOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o autor para se manifestar acerca 

da impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 981162 Nr: 14670-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDA ALENCASTRO ANTUNES, JOSE PEDROSO DE 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o autor para se manifestar acerca 

da impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 845447 Nr: 49153-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA REGINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o autor para se manifestar acerca 

da impugnação.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005065-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LEMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

Samuel Richard Decker Neto (ADVOGADO(A))

ANNE KAROLINE DORILEO DE OLIVEIRA TOCANTINS MATOS 

(ADVOGADO(A))

KLEBER TOCANTINS MATOS (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALEX TOCANTINS MATOS (ADVOGADO(A))

ONCOMED - CLINICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO CANCER 

LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Trata-se de Petitório da 

empresa ONCOMED CLÍNICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO 

CÂNCER LTDA em que requerer a juntada de procuração, bem como 

esclarecimento quanto ao medicamento mencionado na decisão de ID. 

14977150. De fato na referida decisão há um ponto de contradição 

especialmente na parte dispositiva, pois o nome do medicamento requerido 

é BEVACIZUMABE 50/KG e não SORAFENIBE (NEXAVAR) como consta 

da fl. 228. Assim, onde consta: Intime-se, por meio de oficial plantonista se 

necessário, a empresa fornecedora para providenciar a entrega do 

fármaco “SORAFENIBE (NEXAVAR)”, apresentando a correspondente 

nota fiscal com a devida especificação, demonstrando de forma analítica o 

valor e os insumos fornecidos, informando-a, na oportunidade, da 

existência do referido bloqueio. Leia-se: Intime-se, por meio de oficial 

plantonista se necessário, a empresa fornecedora para providenciar a 

entrega do fármaco “BEVACIZUMABE 50/KG”, apresentando a 

correspondente nota fiscal com a devida especificação, demonstrando de 

forma analítica o valor e os insumos fornecidos, informando-a, na 

oportunidade, da existência do referido bloqueio. Assim, esclarecida a 

contradição, cumpra-se a decisão de ID. 14977150. Defiro a juntada de 

procuração. Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038205-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELITH DA COSTA PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

AVIMAR MACIEL MACHADO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Isto posto, indefiro a 

petição inicial e declaro a EXTINÇÃO deste processo sem a resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Transitado 

em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas baixas. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010077-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO (AUTOR(A))

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004718-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029154-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA (ADVOGADO(A))

GEANE HONORATO CANJO DUNKER (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Senhor Félix Lautom Marque da Silva (Presidente da Comissão Especial de 

Posse SEGES/SEDUC) (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Com estes fundamentos, ausente a 

ilegalidade das normas instituídas em edital ou o seu descumprimento pela 

banca examinadora nesta sede de cognição sumária, INDEFIRO o pedido 

liminar. 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: 1014682-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS BERTO GINDRI (IMPETRANTE)

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CUIABÁ MAURO MENDES (IMPETRADO)

Secretário de Saúde do Municipio de Cuiabá (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Isso posto, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração, pois tempestivos e, no mérito, LHES NEGO 

PROVIMENTO. Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033294-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

REJANE MARIA BARROS SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA SECRETARIA DE 

SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Por se tratar de Mandado de 

Segurança, não há condenação em custas e honorários advocatícios. No 

caso, o valor da intimação efetivada a impetrante diz respeito apenas e 

exclusivamente ao valor das diligências para cumprimento da notificação a 

autoridade coatora. Portanto, intime-se novamente para pagamento das 

diligências em 15 (quinze) dias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504790-39.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA (ADVOGADO(A))

HUMBERTO VICTOR DE MATOS (AUTOR(A))

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: 1025104-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENESLAB CLASSIFICACAO VEGETAL LTDA - EPP (AUTOR(A))

MARLOS LUIZ BERTONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Diante de todo o exposto, DECLINO 

da competência para conhecimento e julgamento da presente lide em favor 

do juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Remetam-se os feitos ao juízo competente, promovendo-se as baixas 

necessárias no sistema. Intime-se. Cumpra-se com urgência, diante da 

pendência de análise do pedido de tutela de urgência. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030480-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)
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FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Verifico que a petição 

inicial está endereçada ao juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal 

desta comarca. Destarte, determino o cancelamento da distribuição para 

este juízo, com a consequente remessa para aquela vara. 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.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1029677-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA DE MAGALHAES FRANCO (REQUERENTE)

ALINO CESAR DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

Vistos etc. Trata-se de pedido de liberação de Alvará Judicial para 

movimentação de resíduos previdenciários de pessoa falecida. Defiro os 

benefícios da gratuidade de justiça com fulcro no art. 98 do CPC. 

Conforme as disposições dos artigos 721 e seguintes, do atual CPC, 

apesar de se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, é necessária 

a citação das partes interessadas. Assim, cite-se o INSS por intermédio da 

Advocacia-Geral da União para que se manifeste nos autos no prazo de 

15 (quinze) dias, se assim desejar. Tendo em vista que, conforme a 

Certidão de Óbito do falecido existem outros herdeiros, para que possa 

receber o saldo residual previdenciário referido nos autos, o pedido 

formulado deverá contar com a anuência expressa dos demais herdeiros 

do de cujus, com firma reconhecida em Cartório, ou então, estes deverão 

compor o polo ativo da lide, juntamente com o requerente. Dessa forma, 

intime-se a Requerente para que no prazo de 30 (trinta) dias, traga aos 

autos a anuência expressa dos demais herdeiros, com firma reconhecida 

em Cartório, ou então que estes venham a compor o polo ativo da lide em 

litisconsórcio com a sua pessoa. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação da autarquia previdenciária, colha-se o Parecer do Ministério 

Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028862-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES (ADVOGADO(A))

MERCINDO DE LIMA CORREA PONTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

Vistos. Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Acidente, 

sucessivamente o Restabelecimento de Auxílio Doença e ainda 

sucessivamente Aposentadoria por Invalidez ajuizada por MERCINDO DE 

LIMA CORREA PONTES em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS. Com o objetivo de adotar procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários, o CNJ editou a Recomendação Conjunta nº 01 de 

15/12/2015, assinada pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça, 

Advogado-Geral da União e Ministro do Estado do Trabalho e Previdência 

Social. Em seu artigo 1º, I a mencionada recomendação, se referindo aos 

processos judiciais que visem à concessão de benefícios de 

aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente, dispõe que 

os magistrados “ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, 

desde logo, determinarem a realização de prova pericial médica, com 

nomeação de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele 

dirigidos, facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e 

indicação de assistentes técnicos, e, se possível, designando data, 

horário e local para o ato;”. No mesmo dispositivo, o CNJ recomenda que a 

citação do INSS seja acompanhada de laudo da perícia judicial. Pois bem, 

de fato a implementação das medidas mencionadas, acarretarão uma 

celeridade maior aos processos envolvendo a busca dos benefícios 

previdenciários, além de permitir ao magistrado, previamente, uma 

segurança na análise eventual dos pedidos de antecipação de tutela, 

beneficiando diretamente as partes. Por outro lado, não se pode alegar 

qualquer nulidade na inversão, pois se adotará os quesitos estipulados na 

Recomendação Conjunta, bem como a citação efetivada permitirá ao INSS 

exercer, na sua plenitude, o seu direito ao contraditório e ampla defesa. 

Saliente-se que através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017, 

assinado pelo Procurador Federal Dr. Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento – Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT, há 

requerimento expresso no sentido de: “1) A inversão do rito nos casos 

que versem sobre o benefício por incapacidade, realizando-se a perícia 

médica antes da citação; 2) Nos caso em que já houve citação, solicita a 

dispensa da intimação da data da realização da perícia médica;...” 

Portanto, diante da necessidade de se comprovar a incapacidade laboral 

da Parte Autora, bem como que a mesma decorreu do acidente de trabalho 

informado, cuja constatação só é possível por meio de perícia médica 

especializada, DETERMINO a produção de prova pericial, que deverá 

obedecer os ditames dos artigos 464 e seguintes do CPC. Nomeio como 

perito o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado pela 

Corregedoria-Geral da Justiça podendo ser encontrado à Rua Barão de 

Melgaço, S/N, Praça Moreira Cabral – CEP 78020-901, telefone celular (65) 

99601-1639, e fixo desde já os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos moldes da Resolução nº 232/2016 do CNJ. Ante as 

circunstâncias e provas documentais juntadas, presume-se como 

verdadeira a condição de hipossuficiência e, por consequência lógica de 

causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios 

da justiça gratuita, até que se prove o contrário. Nos termos do artigo 373, 

§ 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS produzir a 

perícia, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, 

acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo, trazendo 

as partes prejuízos e transtornos incalculáveis. O INSS antecipará, desde 

logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, 

por tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o 

INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores 

dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. A citação 

ocorrerá após a juntada do laudo pericial. Cumpra-se com urgência. Segue 

em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito, nos 

moldes da Recomendação do CNJ nº 01/2015. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL QUESITOS DO JUÍZO 

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em 

caso positivo, desde quando? 02 – Qual a origem da suposta 

enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente? 03 – Quais as lesões e/ou 

consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo 

Requerente? 04 – Existe nexo causal/concausal entre as lesões advindas 

da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em 

caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem 

evidenciar tal nexo de causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas da 

enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do 

Requerente à época dos fatos narrados na inicial, no desempenho de 

suas atividades laborais diárias? 06 – Atualmente qual o estado de saúde 

do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia 

implicam na sua capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a 

atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso 

afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico 

atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por 

exame complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito 

anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o 

resultado do mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase 

evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. 

Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa 

pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o 

período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos 

objetivos que o levaram a tal conclusão? 14 – Se a incapacidade for 

considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa? 

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional? 16 – Caso a 

resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de 

programa de reabilitação profissional?

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029030-30.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

SONHA MARIA AMORIM FERREIRA ALEXANDRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

Vistos. Defiro a Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às necessidades 

do conflito deixo para momento oportuno a análise de designação de 

audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). 

Cite-se o Requeridos para, no prazo legal, contestar os presentes autos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449372 Nr: 22381-47.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZALINA PEREIRA DE ARRUDA, NEUZELI PEREIRA 

DE SOUZA, NEUZETE SOARES CAMPOS, NEVES MENDES SALGADO DA 

CUNHA, NEUZETH DALTRO LEITE, NEYDE MENDES COSTA NERY, NIELY 

VIEIRA CUNHA ARAÚJO, NICANORA DOS SANTOS NASCIMENTO, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENSINO PUBLICO DE MATO 

GROSSO, NEZIA DIAS DE SOUSA, NICIA DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:, JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722999 Nr: 18572-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ADALBERTO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNEMAT - 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR ALMEIDA SILVA - 

OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROCURADORA DO ESTADO - OAB:, GABRIEL ADORNO 

LOPES - OAB:14.308/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 874789 Nr: 13265-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA ALMEIDA DAS NEVES, MANOEL GREGÓRIO 

DE MIRANDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LOUZICH COELHO - 

OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 982116 Nr: 15015-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. C. L. COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISC. FAZENDÁRIA DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES J. DOS REIS - 

OAB:18.883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 988692 Nr: 17975-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FREITAS NEVES, JOSÉ MARIA MEIRA DOS 

SANTOS, ANTONIO CESAR CURVO, DALVA BEATRIZ DA SILVA 

TENUTES, SEBASTIAO FAUSTINO NETO, VALDENOR LOPES DA SILVA, 

RAFAEL PAULO DOS SANTOS, OVERDAN DIAS DE OLIVEIRA, PAULO 

CESAR PEREIRA DE ALMEIDA, ROSANA MARIA DA SILVA RODRIGUES, 

SEBASTIÃO BALDUINO SOARES, NILSON CIRILO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:OAB/MT 9.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 999861 Nr: 23397-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINOR CAETANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1005094 Nr: 25571-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA CAMPOS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLEGIO ALVES - 

OAB:5403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1009149 Nr: 27177-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON BEZERRA DA SILVA, ANDERSON LUIS 

GONÇALVES, GILMAR ALVES DE SENA, FERNANDO AMORIM, CARLOS 

ALBERTO ARAUJO, BENEDITO PAULO DE AMORIM, ROSINALDO BATISTA 

DE LIMA, RINALDO VALERIO CORREA DE MORAIS, RONALDO JESUS 

BRANDÃO COSTA, KÁTIA DOS SANTOS GONÇALVES, JOSELIA OLIMPIA 

DA COSTA, JOSENILDO RUFINO DA SILVA, ROSAIR ALMEIDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1017788 Nr: 30843-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA B. DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045849 Nr: 44291-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLELCIMAR SANTOS RABELO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENÉZIO PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046011 Nr: 44362-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOLINDA LUIZA DA FONSECA AMIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - 

OAB:16.461 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:0

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059668 Nr: 50888-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TALITA PAULO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1060041 Nr: 51096-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU REINALDO WINCK, CARLOS APARECIDO 

ALVES AMORIM, TELMA MARIA DO NASCIMENTO, ZELMA MARIA DE 

ASSUNÇÃO MENDES, JOSE JUNIO LARA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - GESTOR 

ESTADUAL DO SUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 6.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041279 Nr: 42194-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO AUGUSTO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o autor para se manifestar acerca 

da impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845121 Nr: 48866-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 906304 Nr: 34466-26.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX BRUNO ATAIDE FORTES SALDANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:13.624/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPO - OAB:6944/MT

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO, para condenar o Requerido ao pagamento de 1/3 (um terço) do 

período trabalhado de acordo com o art. 12, §2º da Lei 4.424/2003 

referente ao término do contrato por iniciativa do contratado, 01/12 (um 

doze avos) de décimo terceiro salário proporcional e 09/12 (nove doze 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 217 de 376



avos) de férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional 

proporcional, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de 

sentença, com incidência de juros de mora do período posterior à vigência 

da Lei nº 11.960/2009 segundo o índice de remuneração da caderneta de 

poupança e correção monetária com base no IPCA-E, conforme 

precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 

1495146/MG, Tema nº 905.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.: 1071224 Nr: 55921-13.2015.811.0041

 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: BERNARDINO PEREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA STALLBAUM BERNINI - 

OAB:12.396/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY LAVOISIER BARROS 

NASCIMENTO - OAB:PROC. FEDERAL

 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.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. 

86.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 854616 Nr: 57147-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIZES FONSECA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:17.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o autor para se manifestar acerca 

da impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 423923 Nr: 8173-58.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSDETE PEDRO DE 

OLIVEIRA (PROC.EST.) - OAB:2530/MT

 Posto isto, encaminhem-se os documentos necessários para a 

elaboração do cálculo, conforme determinado no art. 3º, §1º do 

Provimento 11/2017, quais sejam: a) sentença; b) acórdão, se houver; c) 

os títulos que deram origem ao cálculo e suas alterações; d) o cálculo 

originário da liquidação; e) informação referente a prioridade legal.Com os 

cálculos juntados aos autos, voltem-me conclusos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 808739 Nr: 15215-56.2013.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT

 Vistos, etc.

Acolho o pedido de fl. 196 e 199, devendo a secretaria promover a 

substituição dos advogados, conforme requerido, tendo em vista a 

revogação do mandato.

 Certifique-se, ainda, quanto ao trânsito em julgado da sentença de fls. 

191/195, informando se a intimação foi efetivada na pessoa dos novos 

advogados constituídos (fl. 199).

Após, promova-se as baixas necessárias, encaminhando-se os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 371218 Nr: 7829-14.2009.811.0041

 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: AISLLAN DIEGO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSÉ GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA C. 

GARGAGLIONE - OAB:PROC.

 Vistos, etc.

A preliminar alegada pelo Requerido será analisada quando do julgamento 

de mérito da presente ação, razão pela qual declaro o feito saneado.

Fixo como ponto controvertido a comprovação de existência de 

insalubridade no ambiente de trabalho do Requerente e a majoração de 

seu grau, em caso positivo.

Porém, antes de analisar a necessidade de produção de prova pericial, 

intime-se o Requerente pra que, no prazo de 10 (dez) dias, informe em 

quais locais exerceu a função de agente prisional durante todo o período 

laboral.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 860158 Nr: 1867-34.2014.811.0041

 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: HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE 

AMORIM - OAB:5272, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - 

OAB:15980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, LEONARDO RODRIGUES CALDAS - 

OAB:113.756/RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 Vistos, etc.

 Intime-se o Requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, justifique a 

necessidade de produção de prova testemunhal.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 453167 Nr: 25124-30.2010.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCÉLIA MARIA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELDER AUGUSTO POMPEU DE 

BARROS DALTRO - OAB:7955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/MT, DIEGO PEREIRA 

MACHADO - PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, 

quanto ao petitório e informações de fl. 282.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 809811 Nr: 16298-10.2013.811.0041

 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: SANDRA MARA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO 

- OAB:164244-1

 Vistos etc.Tendo em vista a impossibilidade de realizar a perícia manifesta 

pelo perito designado pelo juízo à fl. 145, nomeio como perita a Dra. Cinara 

Figueira, devidamente cadastrada pela Corregedoria-Geral da Justiça 

podendo ser encontrada à Rua Barão de Melgaço, nº 2403, Center Clin, 1º 

andar, Centro, Cuiabá/MT, telefone (65) 3023-1920 e celular (65) 

98113-0969, e fixo desde já os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), diante da complexidade da matéria.O INSS antecipará, 

desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 

8.620/93, por tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. 

Designo o dia 22/10/2018 às 14h00 (quatorze horas), no consultório da 

perita Dra. Cinara Figueira, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2403, 

Center Clin, 1º andar, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da perícia 

médica, nos termos do art. 474 do NCPC.Intimem-se as partes.Intime-se a 

parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, horário e local 

acima citados com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos 

os exames complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS).A perita será intimada via e-mail através do 

gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) 

dias, contados da realização da perícia.Tendo em vista a informação de 

que o benefício foi cessado (fls. 149/150), intime-se o INSS para que 

informe/comprove o motivo da cessação, bem como se houve a realização 

de perícia administrativa para a verificação de eventual recuperação da 

capacidade laborativa da Requerente, no prazo de 10 (dez) dias.Com a 

apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para pagamento dos 

honorários periciais.Após, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, com fulcro no §1º do art. 477 do NCPC.Intimem-se.Cumpra-se com 

urgência.Seguem anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo 

perito.Cuiabá, 12 de setembro de 2018. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 792473 Nr: 46569-36.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI SAMPAIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDIANE DIAS DE JESUS - 

OAB:13.541-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos etc.Em complemento a decisão de fl. 107, que nomeou como perita 

a Dra. Cynara Moniz Figueira, devidamente cadastrada pela 

Corregedoria-Geral da Justiça podendo ser encontrada à Rua Barão de 

Melgaço, nº 2403, Center Clin, 1º andar, Centro, Cuiabá/MT, telefone (65) 

3023-1920 e celular (65) 98113-0969, fixo desde já os honorários no 

importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), diante da complexidade da 

matéria.O INSS antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos 

do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação que tem por objeto 

acidente de trabalho. Designo o dia 22/10/2018 às 14h30 (quatorze horas 

e trinta minutos), no consultório da perita Dra. Cynara Moniz Figueira, 

localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2403, Center Clin, 1º andar, Centro, 

Cuiabá/MT, para a realização da perícia médica, nos termos do art. 474 do 

CPC.Intimem-se as partes.Intime-se a parte autora, pessoalmente, para 

que compareça na data, horário e local acima citados com o objetivo de 

realizar a perícia médica, portando todos os exames complementares 

(antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).A 

perita será intimada via e-mail através do gabinete, devendo o laudo 

pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização 

da perícia.Tendo em vista a informação de que o benefício foi cessado 

(fls. 138/140), intime-se o INSS para que informe/comprove o motivo da 

cessação, bem como se houve a realização de perícia administrativa para 

a verificação de eventual recuperação da capacidade laborativa da 

Requerente, no prazo de 10 (dez) dias.Com a apresentação do laudo 

pericial, expeça-se alvará para pagamento dos honorários periciais.Após, 

intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, com fulcro no §1º do art. 477 

do NCPC.Intimem-se.Cumpra-se com urgência.Seguem anexo os quesitos 

do Juízo a serem respondidos pelo perito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 841933 Nr: 46073-70.2013.811.0041

 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: HUBALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANIA MARIA DE ALMEIDA 

OLIVEIRA - OAB:6.098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

 Manuseando os presentes autos de Ação Previdenciária ajuizada por 

HUBALDO DA SILVA 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.

Não foi possível realizar a intimação do autor para comparecimento na 

perícia médica designada pelo juízo, e por esta razão, foi determinada a 

intimação do patrono do Requerente via DJE para manifestação (fl. 98), 

tendo decorrido o prazo sem resposta, conforme certidão de fl. 103.

Diante da inércia do Requerente, 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 CPC, contudo, fica suspensa a 

sua exigibilidade em virtude de deferimento de justiça gratuita à fl. 35.

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.: 876076 Nr: 14124-91.2014.811.0041

 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: GERALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:10.723/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira Peixoto 

1642445-1 - OAB:PROCURADOS FED.

 Vistos etc.Primeiramente, indefiro o pedido de fl. 92, uma vez que a 

decisão que concedeu a antecipação de tutela pretendida foi clara em 
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dispor que: “anotando que a Requerente ao ser convocada, está obrigada 

a comparecer às Perícias Médicas agendadas pelo INSS, devendo 

apresentar em juízo cópia do laudo pericial, no prazo de 10 (dez) dias, 

após a emissão deste.”Tendo em vista que restaram infrutíferas as 

tentativas de efetivar a perícia médica deferida à fl. 71, nomeio como perito 

o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado pela 

Corregedoria-Geral da Justiça podendo ser encontrado à Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, 

Cuiabá/MT, telefone celular (65) 99601-1639, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), diante da complexidade da 

matéria.O INSS antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos 

do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação que tem por objeto 

acidente de trabalho. Designo o dia 05/11/2018 às 12h40 (doze horas e 

quarenta minutos) por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João 

Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do NCPC.Intimem-se as 

partes.Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na 

data, horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia 

médica, portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).O perito será intimado via 

e-mail através do gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no prazo 

de 20 (vinte) dias, contados da realização da perícia.Com a apresentação 

do laudo pericial, expeça-se alvará para pagamento dos honorários 

periciais.Após, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se 

sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, com fulcro 

no §1º do art. 477 do NCPC.Intimem-se.Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 778363 Nr: 31765-63.2012.811.0041

 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: ANA DA SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DIAS DA SILVA - 

OAB:1.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL, ROBERTA SALES TERTULIANO - Proc. 

Federal - OAB:SIAPE/1873410

 Vistos, etc.

Intime-se o Requerido para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, 

quanto ao petitório de fl. 57.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 395903 Nr: 31196-67.2009.811.0041

 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: JURANDI MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CRITOVAO MARTINS 

JUNIOR - OAB:13294, TARYNI MARCELLY MORENO DE ASSUNÇÃO - 

OAB:OAB/MT 11.993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- PROC. FEDERAL - OAB:

 Vistos etc.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas de 

efetivar a perícia médica deferida à fl. 57, nomeio como perito o Dr. João 

Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da 

Justiça podendo ser encontrado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, telefone celular (65) 

99601-1639, e fixo desde já os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), diante da complexidade da matéria.O INSS antecipará, 

desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 

8.620/93, por tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. 

Designo o dia 06/11/2018 às 12h40 (doze horas e quarenta minutos) por 

ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João Leopoldo Baçan, 

localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º 

andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da perícia médica, 

nos termos do art. 474 do CPC.Intimem-se as partes.Intime-se a parte 

autora, pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima 

citados com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os 

exames complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS).O perito será intimado via e-mail através do 

gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) 

dias, contados da realização da perícia.Com a apresentação do laudo 

pericial, expeça-se alvará para pagamento dos honorários periciais.Após, 

intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, com fulcro no §1º do art. 477 

do CPC.Intimem-se.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 788257 Nr: 42209-58.2012.811.0041

 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: CLAUDINETE FATIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO - 

OAB:1874419

 Vistos etc.Tendo em vista a impossibilidade de realizar a perícia manifesta 

pelo perito designado pelo juízo à fl. 113, nomeio como perita a Dra. 

Cynara Moniz Figueira, devidamente cadastrada pela Corregedoria-Geral 

da Justiça podendo ser encontrada à Rua Barão de Melgaço, nº 2403, 

Center Clin, 1º andar, Centro, Cuiabá/MT, telefone (65) 3023-1920 e celular 

(65) 98113-0969, e fixo desde já os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), diante da complexidade da matéria.O INSS antecipará, 

desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 

8.620/93, por tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. 

Designo o dia 22/10/2018 às 15h00 (quinze horas), no consultório da 

perita Dra. Cynara Figueira, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2403, 

Center Clin, 1º andar, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da perícia 

médica, nos termos do art. 474 do CPC.Intimem-se as partes.Intime-se a 

parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, horário e local 

acima citados com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos 

os exames complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS).A perita será intimada via e-mail através do 

gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) 

dias, contados da realização da perícia.Com a apresentação do laudo 

pericial, expeça-se alvará para pagamento dos honorários periciais.Após, 

intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, com fulcro no §1º do art. 477 

do NCPC.Intimem-se.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 436061 Nr: 14627-54.2010.811.0041

 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: SINDICATO DOS INVESTIGADORES DA POLICIA JUDIC. 

CIVIL E AGENTES PRISIONAIS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:MT 22761/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que não foi possível a realização da audiência designada 

para 10/12/2015 e diante da manifestação positiva do autor quanto à 

necessidade da mesma (fl. 143), redesigno o dia 06/11/2018 às 15h para 

a realização de audiência de instrução e julgamento.

Intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar o rol de testemunhas, nos moldes fixados no §4º do art. 357 

do CPC, devendo as partes observar o disposto nos arts. 450 e 455 do 

CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 948268 Nr: 59301-78.2014.811.0041

 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: CELSO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados pelo Requerente, arguindo a 

existência de omissão na sentença que julgou improcedentes os pedidos 

da inicial, uma vez que o juízo não reconheceu o direito às horas extras e 

ao adicional noturno sob a alegação de impossibilidade de comprovar o 

cumprimento efetivo das escalas de plantão do Embargante.

Segundo o embargante, o relatório de jornada (em anexo) demonstra que 

teria cumprido as escalas de plantão correspondente aos meses de 

janeiro/2014 a abril/2014, relatórios estes assinados com os horários de 

entrada e saída, comprovando que estaria laborando 80h (oitenta horas) 

mensais a mais do que o determinado no art. 10 da LC 79/00.

A omissão estaria caracterizada pela ausência de análise quanto à 

irregularidade no regime de trabalho dos integrantes do Grupo TAF, que 

estariam laborando além da jornada de trabalho prevista em lei e que 

consequentemente ensejaria a indenização por horas extras e adicional 

noturno sobre as mesmas.

Com os embargos vieram os documentos de fls. 183/199.

Intimado a manifestar-se sobre os embargos (fl. 201), o Embargado 

encartou petição às fls. 202/203.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção da 

embargante é a de rediscutir o mérito da sentença, o que é inadmissível na 

via estreita dos embargos declaratórios.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto o esclarecimento de obscuridade ou eliminação de 

contradição (art. 1.022).

Além disso, não vislumbro a existência de erro material na decisão 

atacada, uma vez que na sentença foram analisados os pedidos da 

exordial, ponderando as razões que levaram a improcedência dos 

pedidos.

Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação da parte com o decisum que lhe é 

desfavorável, fato processual que não se amolda em nenhuma das 

hipóteses legais contempladas no art. 1.022 e seguintes, do CPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 729328 Nr: 25325-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍRIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR C. 

GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados pelo Requerido, arguindo a 

existência de contradição na sentença que julgou procedente os pedidos 

do autor, uma vez que a data de incidência dos juros contraria a posição 

do STJ no sentido de que a repetição de indébito de contribuição 

previdenciária deve se submeter às regras do direito tributário (CTN), o 

que não teria sido aplicado na sentença atacada.

Intimado a manifestar-se sobre os embargos (fl. 52), o Embargado 

encartou petição à fl. 53.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção do 

embargante é a de rediscutir o mérito da sentença, o que é inadmissível na 

via estreita dos embargos declaratórios.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto o esclarecimento de obscuridade ou eliminação de 

contradição (art. 1.022).

Além disso, não vislumbro a existência de erro material na decisão 

atacada, uma vez que na sentença foram analisados os requerimentos da 

exordial, ponderando as razões que levaram a procedência dos pedidos, 

bem como foram fixados termo inicial para incidência de juros e correção 

monetária, mesmo que diversa daquela pretendida pelo Embargante.

Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação da parte com o decisum que lhe é 

desfavorável, fato processual que não se amolda em nenhuma das 

hipóteses legais contempladas no art. 1.022 e seguintes, do CPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 440544 Nr: 17255-16.2010.811.0041

 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: JOVACI RIBEIRO DE SOUSA

 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: 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 o documento encartado pela Secretaria à fl. 

140, dando conta de que não foram depositados os honorários periciais, 

intime-se o INSS para que no prazo de 10 (dez) dias proceda ao depósito 

mencionado.Intime-se.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 942988 Nr: 56321-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KÊNIVIA ATANUSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRLON DE QUEIROZ ROSA - 

OAB:13956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Ante o exposto, torno sem efeito as decisões anteriormente proferidas 

nesta Corte e, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Superior Tribunal de 

Justiça para que seja aplicado o disposto no artigo 543-B do Código de 

Processo Civil. (Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, JULGADO: 12/03/2015).O 

mandado de segurança é remédio constitucional ágil e eficaz. Todavia, 

traz consigo o ônus de que aquele que o maneja consiga comprovar, no 

momento da impetração, os fatos que alega.Diante de tal constatação, é 

evidente que não restou demonstrada a violação do direito da Impetrante 

uma vez que a mesma não se enquadra nas hipóteses previstas pelos 

Tribunais Superiores, de modo que a denegação da segurança é ato que 

se impõe.Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA vindicada, 

revogo a liminar concedida às fls. 231/233, e consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, 
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do CPC.Notifique-se a autoridade coatora para que tome conhecimento 

desta decisão.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.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029305-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEYNER SIMOES DA SILVA (AUTOR(A))

VINICIUS JOSE MORENO SILVA (AUTOR(A))

LEANDRO DE MATTOS SILVA (AUTOR(A))

SERGIO MANHONI JUNIOR (AUTOR(A))

PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI (ADVOGADO(A))

RAFAEL FREITAS BRAGA (AUTOR(A))

EDILSON LAZARO GOMES JUNIOR (AUTOR(A))

MARCIO DA SILVA MACIEL (AUTOR(A))

SILAS COSTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA (AUTOR(A))

FABIO JUNQUEIRA CREPALDI (AUTOR(A))

ANTONIO DOMINGOS DE MACEDO (AUTOR(A))

DIEGO CURVO DE MORAES (AUTOR(A))

MARCELO RODRIGO DE ALMEIDA MONTEIRO (AUTOR(A))

ODEZIO BORGE CARVALHO (AUTOR(A))

RODGER VINICIUS BORDIN DA SILVA (AUTOR(A))

VAGNER ALMEIDA ASSONI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência. Recebo a emenda à inicial referente ao Id. 15244836. 

Retifique-se o necessário no Sistema PJE. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita aos Requerentes. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso, datado de 18 de março de 2016, por 

meio do qual o Requerido manifesta expresso desinteresse na conciliação 

ou autocomposição, deixo de designar audiência para esta finalidade, em 

homenagem aos princípios da economia e celeridade processual. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52690 Nr: 2036-90.1992.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA., MARIZA RODRIGUES POLIMENI, MÁRIO SERGIO POLIMENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA (PROC. ESTADO) - OAB:2478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354, THALLES DE SOUZA RODRIGUES - 

OAB:9784-B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390889 Nr: 26259-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIDE GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845439 Nr: 49146-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISIA EUNICE MACIEL SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846317 Nr: 49936-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DA SILVA CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883069 Nr: 18595-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR ROSA GONÇALVES, MARGARIDA PEREIRA DO 

BONFIM, ARENIR RODRIGUES SOARES, ANA HELENA CUNHA DA ROSA, 

EDNA MARTINS DE OLIVEIRA, CREUZA MARIA FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 937711 Nr: 53531-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANI FERREIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997944 Nr: 22582-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1010367 Nr: 27737-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FLAVIA ANTONIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LOUZICH DA SILVA - 

OAB:17532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047415 Nr: 45116-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANADIR MANTERO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052518 Nr: 47641-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO INÁCIO JABRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057699 Nr: 49858-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO NEY FARIA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059655 Nr: 50875-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MATHIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059859 Nr: 50981-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE ANTONINA COSTA MARQUES DA SILVA, 

MARILEISE DE CAMPOS SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 20.517/O, EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES - 

OAB:20518/O

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 830763 Nr: 36456-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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 JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 986614 Nr: 16999-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARY DIAS DE AMORIM, MARILENE DIAS DE AMORIM 

KLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC
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 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1003068 Nr: 24756-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027071 Nr: 35393-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIARA RODRIGUES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382452 Nr: 17910-22.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANIAS DE CARVALHO ARAUJO, ALEXANDRE PINTO 

LIBERATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - 

OAB:5906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860861 Nr: 2402-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA DE OLIVEIRA GONÇALVES, ANTÔNIO CARLOS 

DE OLIVEIRA, CARLOS FRANCISCO DE ASSIS, DJALMA CARMO DE 

MATOS, CARLOS ALBERTO FÉLIX DOS ANJOS, EDEMILSON LEOCADIO 

DAS NEVES, EMERSON TELES DE OLIVEIRA, KENNEDY SATURNINO DE 

ASSUNÇÃO E SILVA, ISAIAS FERREIRA DE ARAUJO, FABIO LUIZ DA 

SILVA, HERITON FRANK COUTO SILVA, JADER RIBEIRO DOS SANTOS, 

JUCINEY NOGUEIRA MENDES, JÚLIO CESAR CARDOZO, MARCOS 

ANTONIO BASTOS CHAGAS, MALTON SOARES, RENATO FIGUEIREDO 

PADILHA, PEDRO LUCIO DAMBROS, WENDER RODRIGUES DA CRUZ, 

LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA, LUCIMAR TEODORO DE ALMEIDA, 

REINALDO DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821741 Nr: 27928-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACIDELMA FERNANDES DA SILVA BARRETO, AMELIA 

CLEMENTE ALVARENGA, APARECIDA ELIZABETH TRIGUEIRO 

FAGANELLO, CLEUSA MARA OST, CRISTINA MIZOBE BORTOLUZZI, 

CRISTIANE VODONOS, DANIELA MODESTO VICENTIN, EDNA APARECIDA 

JORDÃO, FERNANDA SALLES CUNHA PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842330 Nr: 46415-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO MÁRCIO MATOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELLA PAES MAIOLINO - 

OAB:17.622, LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB:14.629/MT, VINICIUS 

EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - OAB:MT/ 16708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873956 Nr: 12595-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE ZONITO BERTOLI PALMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:7.892

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1002970 Nr: 24692-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDES MAXIMIANO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE M CORRÊA DA COSTA 

FERREIRA - OAB:14.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1002972 Nr: 24694-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEODATO POLIDO SEABRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA FERREIRA - OAB:14.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038862 Nr: 41042-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA PINTO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804531 Nr: 10994-30.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBASE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEBASE ENGENHARIA E SERVIÇOS 

LTDA, CNPJ: 04871606000153. 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 ressarcimento ao Erário, tendo em 

vista inexecução parcial do INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 

581/2007/00/00 - ASJU, valorado em R$ 196.994,64 (cento e noventa e 

seis mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos), 

cujo objeto consiste na reforma e ampliação do antigo prédio do PROCON 

no Município de Cuiabá/MT.

Despacho/Decisão: Vistos.Ante o teor da certidão de fls. 114, defiro o 

pedido formulado às fls. 119.Cite-se a empresa Requerida por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Intime-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iridê Simone Misael 

Silva, digitei.

Cuiabá, 14 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736423 Nr: 32850-21.2011.811.0041

 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: IZAQUE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IZAQUE ALVES DOS SANTOS, Cpf: 

94582785115, Rg: 1236779-6, brasileiro(a), casado(a), desempregado. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,I, do CPC, pois 

esse apresenta ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, devendo para tanto 

Manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iridê Simone Misael 

Silva, digitei.

Cuiabá, 13 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810733 Nr: 17230-95.2013.811.0041

 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: METTA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ADADA - OAB:23584/ 

SC, FERNANDO ROBERTO TELINI FRANCO DE PAULA - OAB:15727 /SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): METTA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA., 

CNPJ: 10335819000163. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,I, do CPC, pois 

esse apresenta ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, devendo para tanto 

Manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção..

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iridê Simone Misael 

Silva, digitei.

Cuiabá, 13 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454512 Nr: 26026-80.2010.811.0041

 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: ROSA AKIKO SAKAKIMA, ROSA AMARAL DA COSTA, 

ROSA AMPARO MERINO LOPES, ROSA EMIKO TANAMATI, ROSA LEMES 

PINTO, ROSA MARIA COSTA FALEIROS, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ROSA MARIA DA SILVA FARIA, ROSA MARIA DE BRITO, ROSA MARIA DE 

CASTRO SILVA, ROSA MARIA DE LIMA

 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:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o autor para se manifestar acerca 

da impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753058 Nr: 4944-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIA MARIA CINTRA DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - 

FUNDAÇAO DE SAÚDE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:10871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVILLIN LYRA N FIGUEIREDO 

KLUSKOVSKI - PROC. MUNICÍPIO - OAB:10591, PAULO EMILIO 

MAGALHÃES - PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o autor para se manifestar acerca 

da impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838982 Nr: 43520-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY BOSSAY TOLEDO, DORGIVAL VERAS DE 

CARVALHO, MARIA MAGALHÃES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE BRITO CANDIDO - 

OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o autor para se manifestar acerca 

da impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891400 Nr: 24139-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINNE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o autor para se manifestar acerca 

da impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 875444 Nr: 13733-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, 

PEDRO ARMINIO PIRAN, IRACEMA PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE OLIVEIRA 

CHAUL - OAB:90666/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA DO MUNICIPIO) - OAB:7892/MT

 Vistos.

Acerca da insurgência levantada pelo ente público acerca da proposta de 

honorários apresentada, manifeste-se o Sr. Perito, em 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 844251 Nr: 48087-27.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 Vistos.

Intime-se o Estado de Mato Grosso, através da sua procuradoria, para 

cumprir adequadamente os termos da requisição judicial exarada, posto 

que já decorreu prazo mais do que sufiiente para a juntada do documento 

requestado, sob as penas da lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 769644 Nr: 22619-95.2012.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDYANE AUXILIADORA MORAES FAVA, 

MARIANE MORAES FAVA, RUBENS MAURO DE MORAES FAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:2553/TO, RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - OAB:12913

 Vstos.

Duas ações estão tramitando envolvendo as mesmas partes e o mesmo 

imóvel (pelo que se pode aperceber), porém com ritos diferentes, este se 

trata de desapropriação e o outro reintegração de posse.

Por isso mesmo, ambos os processos foram apensados.

Diante disso, determino a intimação do autor para manifestar o seu 

interesse no prosseguimento deste feito, requerendo o que for de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 769645 Nr: 22620-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDYANE AUXILIADORA MORAES FAVA, 

MARIANE MORAES FAVA, RUBENS MAURO DE MORAES FAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - PROC ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:12913

 Vistos.

Intime-se o autor para manifestar o seu interesse no prosseguimento 

deste feito, ante a similitude de pedidos que envolve os autos em apensos 

- um se tratando de desapropriação e o outro de reintegração de posse!

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 755103 Nr: 7113-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES JOÃO MOSCHINI, E J MOSCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELO - 

OAB:5.026/MT, PABLO JOSÉ MELATTI - OAB:11096/MT

 Fica o(a) Advogado(a) MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA, OAB/MT 15.935, 

intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias, por tratar-se de processo inserido na 

META 02 do CNJ. Favor desconsiderar a intimação se já houve devolução 

dos autos após esta intimação (Publicação efetuada independentemente 

de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela Portaria nº 80/2016 – 

CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 804811 Nr: 11278-38.2013.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:15920/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Fica o(a) Advogado(a) ALISSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, OAB/MT 

15.920, intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias, por tratar-se de processo inserido na 

META 02 do CNJ. Favor desconsiderar a intimação se já houve devolução 

dos autos após esta intimação (Publicação efetuada independentemente 

de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela Portaria nº 80/2016 – 

CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 868098 Nr: 8036-37.2014.811.0041

 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: ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica o(a) Advogado(a) SAULO DALTRO MOREIRA SILVA, OAB/MT 

10.208, intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias, por tratar-se de processo inserido na 

META 02 do CNJ. Favor desconsiderar a intimação se já houve devolução 

dos autos após esta intimação (Publicação efetuada independentemente 

de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela Portaria nº 80/2016 – 

CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 870492 Nr: 9957-31.2014.811.0041

 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: ANTONIO DE ROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - 

OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A

 Fica o(a) Advogado(a) PAULO SÉRGIO DAUFENBACH, OAB/MT 5.325, 

intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias, por tratar-se de processo inserido na 

META 02 do CNJ. Favor desconsiderar a intimação se já houve devolução 

dos autos após esta intimação (Publicação efetuada independentemente 

de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela Portaria nº 80/2016 – 

CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 459027 Nr: 28746-20.2010.811.0041

 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: JACKSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324602 Nr: 25122-65.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOYSES CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARI JOSÉ REGIS JÚNIOR - 

OAB:10.435/MT, NATÁLIA RAMOS BEZERRA - OAB:12.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ESTEVAO TORQUATO 

DA SILVA - OAB:1.760/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371365 Nr: 8006-75.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EVA MARTINS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378616 Nr: 14638-20.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RODRIGUES DE LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - OAB:4639 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVILLIN LYRA N FIGUEIREDO 

KLUSKOVSKI - PROC. MUNICÍPIO - OAB:10591

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406703 Nr: 38589-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE MEDEIROS DE BARROS, IRENE OLIVEIRA DA 

ROCHA, IRENE PINHEIRO DA SILVA, IRENE MORINGO ROJAS NUNES, 

IRENE SANTANA DE ALMEIDA, IRENE SIQUEIRA DE FARIA, SINDICATO 

DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO, IRENE 

TEIXEIRA MACHADO MARINHO, IRENE VIEIRA FERNANDES, IRENEU 

BRUNO JAEGER, IRENI NOGUEIRA DE MORAES

 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: ANA CRISTINA DA COSTA B. 

TEIXEIRA - OAB:PROCURADORA DO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420281 Nr: 6277-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINO VITAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERONICA DE SOUZA RIBEIRO 

CHAVES - OAB:2139175 PF/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700412 Nr: 35035-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUZA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA DA COSTA B. 

TEIXEIRA - OAB:PROCURADORA DO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731242 Nr: 27359-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBF, LAURA CRISTINA DE SOUZA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, INSTITUTO 

DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI GUIMARAES DE JESUS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

EDUARDO BERGAMO - OAB:10.497-A/MT, JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT, 

RODRIGO BRAGA - OAB:8926/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735817 Nr: 32206-78.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBF, LAURA CRISTINA DE SOUZA TEIXEIRA, LAURA 

CRISTINA DE SOUZA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, INSTITUTO 

DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI GUIMARAES DE JESUS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

EDUARDO BERGAMO - OAB:10.497-A/MT, JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT, 

RODRIGO BRAGA - OAB:8926/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791542 Nr: 45623-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DIAS DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815743 Nr: 22196-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTIN APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE GERAL DO CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CÉSAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869129 Nr: 8891-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BARBOSA DE SOUZA, CATIA CRISTINA DA 

SILVA OLIVEIRA, CLODOALDO COSTA DE SOUZA, HELIO PAES LANDIM, 

HILDA CHIUCHI DA SILVA, IRENI MARIA COSTA, REINALDO JACINTO DE 

OLIVEIRA, SUZIANE DA COSTA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI LUIZ PEREIRA 

RAIMONDI - OAB:6796 OAB/MT, MARLENE FERREIRA DE AGUIAR 

CESAR - OAB:15.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 871952 Nr: 11029-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873082 Nr: 11879-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GERCI MARTINS DA SILVA, CINTIA PATRICIA PEREIRA 

DOS SANTOS, PEDROSA FREIRE REGIS, IVETE TOLEDO DE OLIVEIRA, 

GESUINO BRITO DO NASCIMENTO, FERNANDO ALVES, MISAELITA DE 

MORAES LEMES, ARLIZE DE ALMEIDA, ALAIDE COSME DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 907856 Nr: 35474-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARI MARCIA MENEGAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

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

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 937837 Nr: 53577-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO 

ESTADUAL DO ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA GRACIOLLI DE LIMA 

MARIA - OAB:51602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 980210 Nr: 14220-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVANDO SOUZA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL 

-ACADEPOL, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, DIRETORA PRESIDENTE DA 

FUNCAB-FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

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

ALMEIDA - OAB:7533-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007040 Nr: 26359-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE VIEIRA SARMENTO PAGLIARI, RINALDO 

MARQUES PADILHA, WALTER PAVARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 848015 Nr: 51437-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALTAIR MOREIRA DA SILVA, Cpf: 

73293369120, Rg: 1621728, brasileiro(a), Telefone 9203-7784/3028-1437. 

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: Pretende o autor expropriar o imóvel ocupado por 

BENEDITO GONÇALVES DA COSTA - ME (nome Fantasia 2K Serviços 

Automotivos), inscrito no CNPJ sob nº 13.970.088/0001-16, com sede na 

Avenida Miguel Sutil, nº 12.403, bairro Cidade Alta, Cuiabá/MT, possui 

como proprietário BENEDITO GONÇALVES DA COSTA, inscrito no CPF sob 

o nº 205.834.861-34, residente e domiciliado na Avenida 28, nº 17, Quadra 

54, bairro Jardim Independência, Município de Cuiabá/MT, com endereço 

adicional na Rua Bom Jesus, s/nº, bairro Poção, Município de Cuiabá. O 

imóvel foi declarado de utilidade pública pelo Governador do Estado de 

Mato Grosso, ao editar o Decreto nº 403, de 03/06/2011.

Despacho/Decisão: DESAPROPRIAÇÃOCÓDIGO: 848015Vistos, etc. Defiro 

o pedido de fl. 120.Expeça-se o edital de citação do requerido Altair 

Moreira da Silva, conforme art. 257 do CPC.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2017.ROBERTO TEIXEIRA 

SERORJUIZ 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, Iridê Simone Misael 

Silva, digitei.

Cuiabá, 14 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819659 Nr: 25932-30.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENIL CASSIA DE SOUZA CANAVARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - 

OAB:2062/RO, MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES - 

OAB:13.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ANNE KELLI 

RODRIGUES DO AMARAL - OAB:5369

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887561 Nr: 21644-05.2014.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINEI FERREIRA DE CARVALHO, ALEX SANDER 

ORTIZ DE SOUZA, ALUÍZIO GONÇALVES LEITE, CLOVIS NERIS DE 

ASSUNÇÃO, GILDASIO VIEIRA DOS SANTOS, CARLOS CÉSAR BARROS 

DA SILVA, MIGUEL ROBERTO ALT, MESSIAS DA COSTA ALMEIDA, 

JACONIAS RODRIGUES DE LURDES, JERBER JUNIO PAISANO SILVA, 

LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA, OSVALDO BARBOSA DE CARVALHO, 

MARCOS AURELIO ESPINOSA PEREIRA, ONESIO PEREIRA DA SILVA, 

PEDRO FONSECA DORTA, RONALDO DOMINGOS DO CARMO, WILLIAN 

FIGUEIREDO DE AZEVEDO E SILVA, WANDERLEY GUILHERME, 

SEBASTIAO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, STEFANIA MARTINS 

FAGUNDES, WHELTON FERREIRA PIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, LIDIANNE SANTI DE LIMA - OAB:OAB/MT 15435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817423 Nr: 23849-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES, MÁRCIA PALMIRO 

DA SILVA E LIMA, DILMAR PORTILHO MEIRA, DALILA MARIA YUNES 

CASAROTTO, BEATRICE MARIA PEDROSO DA SILVA, ISABEL 

RODRIGUES DE REZENDE SANTANA, TEREZINHA JESUS DA ROSA 

MILANI, MOEMA SODRÉ FELIX ANDRADE, MARIA MAZARELO FIGUEIREDO 

ARRUDA, LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA, SUELI SOLANGE 

CAPITULA, LUIZ ROBERTO CASTELLANI, LIÉGE MARIA PINTO DE 

MIRANDA, JOSE RICARDO FERREIRA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR AP. KARASIAKI - 

OAB:6448-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1055638 Nr: 49023-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA PEREIRA DOS SANTOS, ROSANA BARBOSA 

GOMES SILVA, FRANCISCO PAULO THOMAZINI, JAIME MÁRCIO 

MARQUES ROSA, TEREZINHA DE JESUS DA CRUZ, JUREMA INES DOS 

REIS ÁVILA MARTINS, DULCINÉIA DE SOUZA BARBOSA, KATIA MEIRE DE 

AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465-B

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o autor para se manifestar acerca 

da impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 894877 Nr: 26401-42.2014.811.0041

 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: ALINE COSTA MARQUES FIDELIS SIMON, DENISE DA 

COSTA MARQUES HOFFMAN, RICARDO DA COSTA MARQUES, LUIZ 

EDUARDO DA COSTA MARQUES, NELSON LUIZ DA COSTA MARQUES, 

PATRICIA DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA A. DE M. NAVARRO - 

OAB:6.606, JAIR DE OLIVEIRA LIMA - OAB:4823-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - 

PROC.EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ISTO POSTO, e com base nas alegações supra, declaro a ilegitimidade 

passiva do INTERMAT, excluindo essa autarquia do polo passivo da 

demanda, bem como rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada 

pelo Estado, e rejeito, ainda, a prejudicial de mérito de prescrição. 

Ademais, JULGO PROCEDENTE a ação, para condenar o Estado de Mato 

Grosso a proceder ao pagamento de justa indenização aos autores, em 

decorrência de ato ilícito praticado na venda a non domino, cujo valor 

deverá ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

acrescido dos devidos consectários da mora, a saber, juros legais a 

contar da citação, no índice da caderneta de poupança, e correção 

monetária, a partir da sentença, pelo IPCA.Via de consequência, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Condeno o Estado a reembolsar as custas 

processuais adiantadas pelos autores.Condeno o Estado, ainda, ao 

pagamento de honorários advocatícios que serão fixados na fase de 

liquidação de sentença, conforme determina o art. 85, §4º, II do CPC.Por 

fim, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para reexame necessário.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 14 de 

setembro de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42140 Nr: 2792-62.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA 

VIEIRA - OAB:33223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar o impetrante para apresentar contrafé 

para instruir o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42139 Nr: 2791-77.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLM PARTICIPAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, bem como trazer uma cópia da inicial, bem como 

depositar o valor de R$ 67,74 referente ao pagamento de diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça OMAR WAYDE GONÇALVES, Banco CREDIJUD, Banco: 

756, Agência 4256, Conta Corrente 1484-2, CPF: 338.983.166-53, não 

podendo ser efetuado através de envelope. Os oficiais de justiça que 

cumprem os mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 230 de 376



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24859 Nr: 1238-34.2014.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RESENDE - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI RESENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JACSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147

 Vistos.

1. Considerando que não houve interposição de embargos pelo executado 

(fl. 252), defiro o pedido de fls. 245/248 e DETERMINO:

1.1. ENVIO dos documentos relacionados no §1º do art. 3º do Provimento 

n. 11/2017-CM-TJMT, bem assim daqueles eventualmente solicitados, ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para que efetue o cálculo de liquidação do débito; e

1.2. Apresentado o cálculo mencionado no item anterior, a EXPEDIÇÃO de 

Ofício Requisitório ao representante legal do ente executado para que 

efetue, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu 

recebimento, o pagamento mediante o regime de requisição de pequeno 

valor, nos termos do art. 100, §3º, da CF/1988 e art. 535, §3º, inciso II, do 

Código de Processo Civil, mediante o uso de guia de depósito na conta 

judicial vinculada ao processo (emitida no endereço eletrônico: 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublica Form.do).

2. Atente-se o Sr. Gestor que o Ofício Requisitório deverá ser instruído 

com os documentos relacionados no §1º do art. 4º do Provimento n. 

11/2017-CM-TJMT, bem assim observará o modelo constante no Anexo I 

do referido ato normativo.

3. O Sr. Gestor deverá fiscalizar o pagamento, mediante verificação do 

comprovante de depósito e de recolhimento do Imposto de Renda e 

Previdência, quando houver, os quais deverão ser juntados aos autos 

pela parte executada no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.

4. Durante o prazo estabelecido no item 4.2., os autos deverão 

permanecer na Secretaria desta Vara Especializada em matéria ambiental, 

em escaninho próprio, com anotação “RPV – Aguardado pagamento pela 

entidade devedora”, sem prejuízo da imprescindível anotação no Sistema 

de Controle de Processos (Sistema Apolo).

5. Decorridos os prazos estabelecidos nos itens 4.2. e 6., o Sr. Gestor 

deverá certificar a respeito do pagamento, procedendo a conclusão, logo 

após.

6. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35349 Nr: 2241-19.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELIZABETH MILANEZI DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE 

SOUZA-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para se manifestar sobre a 

petição da executada (fls. 42/43-v), no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30595 Nr: 2068-29.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA PATRICIA DOURADO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA DE 

AMORIM - OAB:10207

 Vistos.

Considerando que a executada juntou cópia atualizada da escritura 

pública (fls. 49/51), intime-se o MUNICÍPIO DE CUIABÁ para se manifestar, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42028 Nr: 2736-29.2018.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINO GRGORIO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO JULIO TOMAZ- 

PROC. DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de execução fiscal declinada para esta Vara Ambiental, 

consoante decisão acostada à fl. 12.

Nesses termos, intime-se a parte exequente para requerer o que for de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42218 Nr: 2855-87.2018.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO E MEIO AMBIENTE 

DE MATO GROSSO-SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Tadeu Dal Agnol - 

OAB:10.843-B, Romualdo José Zalevski - OAB:12.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por VITALE ALIMENTOS 

LTDA em face da SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – 

SEMA/MT.

Constata-se que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso 

– SEMA/MT não tem personalidade jurídica para defender-se em juízo, não 

possuindo capacidade exigida para figurar no polo passivo desta ação.

 Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC/2015, assinalo o prazo de 

15 (quinze) dias para que os requerentes providenciem a regularização 

correta do polo passivo da presente ação, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (parágrafo único, do artigo 321, do CPC/2015).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 166940 Nr: 14243-88.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO RAMIRES FONSECA - 

OAB:18.969

 Trata-se de execução penal em face do recuperando JOSIMAR FERREIRA 

DOS SANTOS, em que unificadas as guias, totalizam uma pena de 19 anos 

e 08 meses.

Cálculo de pena à fl. 484.

Às fls. 504/506 o Ministério Público manifestou pela retificação do cálculo 

de pena de fl. 484, argumentando, em síntese, que na “linha” 2 do referido 

cálculo consta a fração de ½ para o livramento condicional, quando na 

verdade a fração deve ser 2/3 por se tratar de crime hediondo. Por fim, 

requereu seja oficiado à direção do CRC solicitando à análise do requisito 
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subjetivo necessário à autorização para o exercício de trabalho 

extramuros.

Intimada, a defesa postulou pela homologação do cálculo, argumentando 

que não há razões para a alteração da fração relativa ao livramento 

condicional de ½ para 2/3 (fl. 508).

É o breve relatório. Decido.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao Ministério Público. 

Explico.

Sabe-se que após a declaração de inconstitucionalidade do regime integral 

fechado previsto no § 1º do artigo 2 da Lei nº 8.072/90, passou a ser 

permitido a progressão de regime no cumprimento de pena decorrente da 

prática de crime hediondo ou assemelhado. Porém não houve modificação 

quanto a fração para obtenção do requisito objetivo para o livramento 

condicional.

Ou seja, conforme determina o artigo 83, inciso V do Código Penal, em se 

tratando de condenação pela prática de crime hediondo ou assemelhado, 

o condenado que não for reincidente fará jus ao livramento condicional 

desde que cumpridos mais de 2/3 da pena.

Diante disso, acolho a manifestação ministerial de fls. 504/506 e 

DETERMINO a retificação do cálculo de pena de fl. 484, a fim de que na 

“linha” 2 do referido cálculo conste a fração de 2/3 por se tratar de crime 

hediondo.

Elabore-se cálculo de pena atualizado, constando a alteração 

determinada.

Por fim, oficie-se à direção do CRC solicitando à análise do requisito 

subjetivo necessário à autorização para o exercício de trabalho 

extramuros

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 424379 Nr: 30136-46.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEN CAROLINE BRITO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838/MT, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12561/MT

 Trata-se de execução penal em que a recuperanda ELEN CAROLINE 

BRITO BORGES cumpre uma pena unificada de 18 anos, 07 meses e 16 

dias.Às fls. 168/169, a defesa requereu a instauração de incidente de 

insanidade, argumentando, em síntese, que presenciou a recuperanda 

sofrendo “surtos psicóticos”.Com vista dos autos, o Ministério Público 

manifestou favorável pela instauração do incidente de insanidade, ocasião 

em que já insanidade, formando-se autos apartados, conforme determina 

o artigo 153 do CPP (fl. 176).À fl. 279 foi informado pela Gerência de 

Psiquiatria Forense que a perícia foi designada para o dia 23.07.2019, às 

13:30 horas.Insatisfeita, a defesa da recuperanda requereu a antecipação 

da perícia com nomeação de perito particular as custas do estado, tendo 

em vista o lapso temporal para a realização da perícia (27.09.2019), bem 

como pelo fato de que a mesma foi diagnosticada com câncer (fls. 

298/305).Instado a se manifestar, o Ministério Público não se opôs ao 

pleito defensivo (fl. 306).É o breve relatório. Decido.Analisando o caso 

técnico ou , querendo, deverá apresentar que, em caso de desobediência, 

além da correspondente sanção criminal, estará o ente público passível de 

bloqueio em suas contas para satisfazer a presente 

determinação.Notifique-se o ente público, na pessoa do seu representante 

legal.Intime-se a perita nomeada para, no prazo máximo de 20 Defensoria 

Pública para que formule os quesitos a serem respondidos pela perita.No 

mais, ante a renúncia dos advogados Dr. Carlos Eduardo Oulices de 

Oliveira e Dr. Anderson Ramos dos Santos, nomeio como curadora da 

recuperanda, a sua tia Zirlei Brito Ribeiro, a qual deverá ser intimada no 

endereço fornecido à fl. 307, para que acompanhe a perícia, na data e 

local a serem indicados pela perita.Aportando aos autos o referido laudo, 

dê-se vista à partes, com posterior conclusão.Por fim, cumpra-se 

IMEDIATAMENTE o determinado no penúltimo parágrafo da decisão de fl. 

176, especificamente, no que tange a formação de autos 

apartados.Cumpra-se e intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 133232 Nr: 18887-45.2008.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEISON MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:20878/O

 Vista às partes.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 385161 Nr: 27203-37.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACIO RODRIGO MEOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MARIO - OAB:31401, 

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.527

 INTIMO DA DEFESA DO REU CACIO, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR MEMORIAIS ESCRITOS.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 518223 Nr: 10410-81.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WILLIAN DA SILVA, JHONNATAN 

RICARDO DE CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:11.323

 Cód. 518223.DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.Vistos em correição.(..).Pelo 

exto, INDEFIRO o pedido de decretação de prisão preventiva em face do 

denunciado JHONNATAN RICARDO DE CARVALHO SILVA, ante a 

inexistência de demonstração dos requisitos necessários para tal.Ciência 

ao MP, bem como autoridade policial.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 14 de 

setembro de 2018.SILVANA FERRER ARRUDA.Juíza de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 477154 Nr: 16997-56.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS, JGADC, CJV, JRLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT, ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:25.124/O

 Intimo os advogados dos réus para comparecer na audiência de isntrução 

e julgamento designada para o dia 09/10/2018 às 14:30hrs na sala de 

audiências da 5ª Vara Criminal de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 539490 Nr: 31020-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON RATTACASO DOS SANTOS, 

PAULO HENRIQUE BEZERRA DE SIQUEIRA, WEBERTSON FARIAS JACOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSÉ RODRIGUES - 

OAB:25.093/O, MARLAN FERREIRA DA SILVA - OAB:8020/MT

 ANTE O EXPOSTO, DETERMINO o imediato encaminhamento dos autos ao 
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Digno Procurador Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.Atente-se o 

Sr. Gestor quanto à URGÊNCIA no cumprimento do presente decisum, uma 

vez que os presentes autos versam sobre interesse de réus 

presos.Cumpra-se expedindo o necessário com URGÊNCIA. Ciência ao 

Ministério Público.Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2017. SILVANA FERRER 

ARRUDA Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 526537 Nr: 18528-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARTINEZ LACO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A ADVOGADA DRA. JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA PARA 

DEVOLVER OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL CÓDIGO 526537, NO 

PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO HORAS).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 539075 Nr: 30594-58.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON RATTACASO DOS SANTOS, 

PAULO HENRIQUE BEZERRA DE SIQUEIRA, WEBERTSON FARIAS JACOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSÉ RODRIGUES - 

OAB:25.093/O, MARLAN FERREIRA DA SILVA - OAB:8020/MT

 Código nº: 539075

DESPACHO

Vistos em correição.

Verifica-se que às fls. 44/47 foi pleiteado o relaxamento da prisão 

preventiva do autuado WELLINGTON RATTACASO DOS SANTOS. 

Todavia, o juízo de valor no tocante a esta matéria já foi realizado por 

ocasião da audiência de custódia, a qual o autuado foi submetido na 

Comarca de Várzea Grande, em que restou homologada prisão em 

flagrante, e ainda, decretada a sua prisão preventiva (fl. 39), restando o 

feito exaurido neste tocante.

Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva realizado pelo 

autuado WEBERTSON FARIAS JACOB (fls. 60/67), entendo pela 

imprescindibilidade da manifestação do promotor de justiça competente 

quanto a este pleito, o que apenas será possível após ser dirimido o 

conflito de atribuições do inquérito policial em apenso (539490) e 

estabelecida a competência para o julgamento do feito, motivo pelo qual 

postergo a sua análise.

No mais, cumpra-se o despacho retro.

Intime-se. Ciência ao MP.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 425744 Nr: 955-63.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12.860

 Processo Criminal nº.955-63.2016.811.0042

 Vistos etc,...

 Considerando o teor da manifestação de fl. 239, designo o dia 03/10/2018 

para realização da oitiva de Paulo Antônio de Oliveira.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2018.

 Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 532150 Nr: 23890-29.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONNATAN SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DOS SANTOS LIMA 

- OAB:18087/MT

 Processo Crime nº. 23890-29.2018.811.0042

Vistos etc,...

 Vistos, etc...

Considerando que não foram arguidas preliminares e não havendo 

hipóteses de absolvição sumária, designo o dia 13/11/2018 às 13h45min 

para audiência de instrução e julgamento.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de setembro de 2018.

Silvana Ferrer Arruda

 Juíza de Direito

Em substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 369739 Nr: 10135-74.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR VINICIUS DA SILVA CRUZ, RAY RUAN 

MORAIS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JOSE MARCIO 

MARQUIORETO - OAB:14021/MT, Rosmeri Valduga - OAB:11550

 TERMO DE AUDIÊNCIA

 Processo Criminal nº. 10135-74.2014.811.0042 – Cód. 369739

Data, horário e local: Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2017, às 13h30min, na 

sala de audiências da 6ª Vara Criminal.

PRESENTES:

Juíza de Direito: Suzana Guimarães Ribeiro

Ministério Público: Adriano Augusto Streicher de Souza

Defensoria Pública: Augusto Celso Reis Nogueira

Acusados:

Victor Vinicius da Silva Cruz

Ray Ruan Morais Santos

Testemunhas

Sérgio Benedito da Silva Dias

Augusto Carlos de Campos Magalhães

Isabel Pereira Neris

Pela MMª Juíza:

Declarada aberta a audiência com as formalidades legais, foi constatada a 

presença das partes acima nominadas.

Tendo em vista que o processo não fora cumprido, restou o ato 

prejudicado.

Desta forma, redesigno audiência para o dia 08/11/2018 às15h45min.

Às providências.

Cumpra-se.

Nada mais havendo para constar, a MMª. Juíza determinou que se 

encerrasse o presente termo, que vai devidamente assinado. Eu, __ 

(Tatiany T. de Andrade), Assessora de Gabinete II, que o digitei.

 Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza de Direito

Ministério Público Defensoria Pública

9ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 529321 Nr: 21145-76.2018.811.0042

 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): ROMILDA CARDOSO DA SILVA, ANDRÉ LUIZ 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, IGOR JOSÉ RODRIGUES - OAB:25.093/O

 ANTE O EXPOSTO, reavaliando o fato principal e suas circunstâncias, 

bem como os aspectos formais e materiais periféricos do processo, 

entendo desproporcional a prisão cautelar até então prevalente à acusada 

ROMILDA CARDOSO DA SILVA, razão porque REVOGO o decreto de 

prisão domiciliar e CONCEDO a liberdade provisória à mesma, 

submetendo-a às seguintes condições:I – Proibição de ingresso, acesso 

ou frequência no interior de qualquer estabelecimento prisional deste 

Estado, para evitar o risco de novas infrações (art. 319, inciso II, CPP);II – 

Não se ausentar da Comarca onde reside por período superior a oito (08) 

dias sem autorização deste Juízo;III – Não se embriagar ou se apresentar 

embriagada publicamente;IV – Não portar armas;V – Não frequentar, 

bares, casas de jogos, boates e congêneres;VI – Comunicar a este Juízo 

qualquer mudança de endereço, devendo trazer comprovante de 

endereço atualizado;VII – Comparecer mensalmente em Juízo para 

informar suas atividades e manter atualizado seu endereço residencial, 

tudo sob pena de ser revogado o benefício ora concedido, com a 

expedição de mandado de prisão contra a mesma.(...)DETERMINO que se 

intime a acusada para que compareça à Central de Monitoramento 

Eletrônico, a fim de que remova a tornozeleira eletrônica e devolva os 

equipamentos, devendo a Secretaria oficiar referida central sobre a 

presente decisão.Tendo em vista o teor da presente decisão, visando 

readequar a pauta deste juízo, mormente porque o Promotor de Justiça 

titular desta Vara Especializada encontra-se usufruindo de férias, 

redesigno a audiência retro para o dia 13/02/2019, às 

15h10min.Procedam-se as devidas comunicações.Intimem-se. 

Requisitem-se. Ciência ao Ministério Público e a Defensora Pública.Ainda, 

oficie-se o r. juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca, comunicando-o 

sobre a existência desta ação penal que tramita em desfavor do réu.Às 

providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 533036 Nr: 24741-68.2018.811.0042

 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): WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS, 

KEVILYN SALDANHA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Vistos etc.

Embora os réus discordem dos termos da denúncia, entendo que a 

dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, 

não emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não 

houve ilícito criminal na conduta dos denunciados e, tampouco, a 

ocorrência das hipóteses do art. 397, do CPP, prevalecendo, assim, neste 

momento, o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet” contra os denunciados.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24/10/2018 às 

14:50 horas, para o interrogatório dos acusados, inquirição das 

testemunhas de acusação e defesa.

Citem-se os acusados dos termos da ação e intimem-se da data do 

interrogatório.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes e o advogado dos réus, 

sendo este, via DJE. Notifique-se o Ministério Público.

Requisite-se a apresentação dos acusados neste Juízo, para o ato.

Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 513786 Nr: 6371-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PINHEIRO BASILIO 

SILVA - OAB:18882, JUNIOR CESAR NORONHA - OAB:15391

 Vistos etc.

RECEBO os recursos de apelação interpostos pele próprio punho pelo réu 

e pelo Ministério Público, em seus efeitos legais e jurídicos, por serem 

tempestivos (certidão de fl. 175).

Considerando que as razões e contrarrazões recursais em relação ao 

Ministério Público foram encartadas aos autos, bem como a guia provisória 

já foi expedida em desfavor do réu e remetida para o juízo competente 

para fiscalizar sua reprimenda, por a defesa do denunciado ter 

manifestado interesse em apresentar suas razões recursais diretamente 

no Tribunal de Justiça (fl. 167), nos termos do artigo 600, § 4º do CPP, 

REMETAM-SE os autos à Colenda Corte Mato-grossense, grafando 

nossas homenagens de estilo.

Procedam-se as anotações necessárias.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 529047 Nr: 20820-04.2018.811.0042

 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): DANIELI BOTELHO PEDROSO, IGOR 

GERONIMO DE ARRUDA SILVA, IAGO BATISTA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - 

OAB:14.678/MT, DILMA GOMES MARQUES - OAB:22.771, JAIRO 

SOUZA DA SILVA - OAB:16085/MT, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de substituição de prisão preventiva por prisão 

domiciliar aforado em favor de DANIELI BOTELHO PEDROSO, onde 

argumenta de que faz jus a tal benesse por ter 02 (dois) filhos menores de 

12 (doze) anos de idade.

O relatório de estudo psicossocial foi juntado às fls. 131/134.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo 

INDEFERIMENTO do pedido (fls. 137/139).

É o breve relato.

 Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, cumpre-me ressaltar que é de conhecimento deste juízo o 

julgamento do Habeas Corpus coletivo feito pelo Pretório Excelso, no que 

atine à concessão de prisão domiciliar às presas gestantes e mães de 

filhos menores de idade.

 Ainda, é de bom alvitre salientar que no referido writ consta que 

“excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou 

grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações 

excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas 

pelos juízes”, o benefício da prisão domiciliar pode ser indeferido.

Inclusive, no mesmo consta que “quando a detida for tecnicamente 

reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso 

concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima 

enunciados, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da 

prisão”.

Dito isto, entendo que o pedido em tela não merece deferimento, senão 

vejamos:

É cediço que o legislador estabeleceu no artigo 318, incisos III e V, do CPP 

que,

 “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar 

quando o agente for:

(...) III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 

(seis) anos de idade ou com deficiência;

(...) V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (...).”

 Ainda, no parágrafo único do dispositivo legal acima transcrito, o 

legislador estabeleceu que “para a substituição, o juiz exigirá prova idônea 
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dos requisitos estabelecidos neste artigo”.

Com efeito, nota-se que o fato da acusada ter filhos com menor de 12 

anos não é sine qua non para fazer jus a tal benesse. Muito pelo contrário! 

A mesma deve comprovar que é imprescindível para cuidar de sua prole.

Nesse viés, vejo pelo relatório de estudo interprofissional encartado às fls. 

131/134, que as crianças estão sob os cuidados da avó materna; 

inclusive, quando a ré veio morar nesta Capital, seu filho mais velho ficou 

sob os cuidados da avó materna na cidade de Primavera do Leste.

E digo mais. Quando questionada pela Equipe Multidisciplinar do Fórum, a 

Sr.ª Josiane, mãe da acusada e avó das crianças, afirmou que “classifica 

a filha como uma mãe “mais ou menos”” (SIC – fl. 132-verso).

E mais, a Sr.ª Joseane também ressaltou que sua filha Danieli “fez uso de 

entorpecentes quando gestante de ambos os filhos” (SIC – fl. 133.)

 De outra banda, verifico que o pedido em questão veio acompanhado, tão 

somente, com as certidões de nascimento dos filhos da acusada.

 Logo, não evidencio que tais documentos sejam aptos a comprovar a 

imprescindibilidade da atenção pessoal da acusada para com sua prole.

Digo isto também porque não se pode perder de vista que a denunciada é 

reincidente específica; inclusive, quando de sua prisão em flagrante, a 

mesma estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica.

 E mais, conforme se ressai dos autos, a sua prisão ocorreu porque a 

Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que um casal, utilizando 

um veículo Gol, placa JZE-3326, faria entrega de entorpecente na quitinete 

do “Carlão” para o corréu IAGO.

 Com efeito, ao averiguarem a denúncia, policiais se deslocaram até o local 

e quando ali chegaram, verificaram que o veículo descrito na denúncia 

estava, de fato, em frente à quitinete onde mora IAGO e a ré, por sua vez, 

estava saindo do imóvel.

Feitas buscas, os policiais encontraram na porta do motorista do carro 

uma porção de maconha; já dentro da quitinete localizaram mais 

substância proscrita da mesma espécie, totalizando, assim, 257,05g 

(duzentos e cinquenta e sete gramas e cinco centigramas) de maconha. E 

mais, também foram apreendidos dinheiro (R$ 452,00), balança de 

precisão, aparelhos celulares e um cheque no valor de R$ 1.192,00 (um 

mil cento e noventa e dois reais).

Ainda, nota-se que, posteriormente, os policiais conseguiram prender 

IAGO (já que conseguiu fugir no momento em que seus comparsas foram 

presos), onde localizaram dentro de sua quitinete mais aproximadamente 

SEIS QUILOS de maconha, um revólver e 05 (cinco) munições.

 Não bastasse isso, vê-se que a prisão da acusada ocorreu por volta das 

12h, ou seja, durante o período de almoço e, conforme dito pelo acusado 

IAGO, “eles apareceram na residência do interrogado por volta das 12:00, 

para irem almoçar; que antes de almoçar, iam conversar e fumar 

(maconha)” (fl. 32-verso).

Nisso, nota-se que o filho menor da ré (de 03 anos de idade) não estava 

consigo no momento de sua prisão, o que se conclui que estava sozinho 

na residência em que a acusada mora/morava ou sob os de uma terceira 

pessoa para que ela pudesse sair com seu companheiro, ora réu IGOR, 

para fazer suspostamente a entrega do entorpecente apreendido.

Além disso, a acusada não comprovou exercer qualquer atividade lícita 

remunerada.

 Com isso, percebe-se que a acusada, mesmo já tendo condenação por 

tráfico de drogas, ainda perpetua na prática delitiva, demonstrando que 

utiliza desse “labor” como meio de vida para ganhar dinheiro e, quiçá, 

sustentar seu filho mais novo, que estava sob os seus cuidados. E mais, 

agora tenta de valer desse benefício para se livrar solta.

Contudo, conforme bem ponderado pelo d. Promotor de Justiça em seu 

parecer ministerial encartado às fls. 137/139, do qual coaduno, “a soltura 

da requerente não é imprescindível à criação e cuidados dos referidos 

menores que, repita-se, moram com a avó materna; além disso, 

considerando o péssimo exemplo da requerente, talvez sua ausência seja 

até benéfica à educação dos menores, que não mais serão expostos aos 

efeitos nocivos da droga, devendo a requerente usar esse afastamento 

temporário para repensar seu papel de mãe” (fl. 139).

Desta feita, resta mais que evidenciado a inadequação da substituição da 

prisão pretendida.

A guisa desse entendimento, bem como considerando a renitência da ré, 

eis o seguinte julgado da 1ª Câmara Criminal do TJ/MT:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 

POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA CONDIÇÃO MATERNA DA 

PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – HABITUALIDADE NO COMETIMENTO DO 

CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE – PACIENTE REINCIDENTE 

ESPECÍFICA E CUMPRIA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO EM 

OUTRO PROCESSO – APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE 

ENTORPECENTE – PRISÃO DOMICILIAR QUE REPRESENTA RISCOS AOS 

FILHOS MENORES – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO 

INTEGRAL DAS CRIANÇAS – MENORES SOB OS CUIDADOS DA AVÓ 

MATERNA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AVÓ NÃO TENHA 

CONDIÇÕES DE CUIDAR DOS NETOS – RELATÓRIO DE ESTUDO 

INTERPROFISSIONAL QUE ATESTA SER A AVÓ MATERNA A MELHOR 

PESSOA PARA CUIDAR DAS CRIANÇAS ENQUANTO PERDURAR A 

CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE – INAPLICABILIDADE DO NOVO 

ENTENDIMENTO DO STF – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O 

PARECER MINISTERIAL.

Se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a 

concessão de prisão domiciliar à paciente representa, indiscutivelmente, 

riscos aos seus filhos menores, impõe-se manter a sua custódia 

preventiva, sobretudo para resguardar a proteção integral das crianças.

Apresenta-se impertinente o pedido de prisão domiciliar sustentado em 

vago argumento de que a avó materna não possui condições de cuidar 

dos netos enquanto perdurar a custódia da agente, sobretudo quando não 

comprovado nos autos. (HC 1002987-82.2018.8.11.0000, Relator Des. 

Orlando de Almeida Perri, julgado 24/04/2018).

Diante o exposto, INDEFIRO o pedido em tela, MANTENDO a prisão 

preventiva de DANIELI BOTELHO PEDROSO.

Tendo em vista que os réus IGOR e DANIELI têm advogados constituídos 

nos autos, os INTIMEM, via DJE, para, no prazo legal, apresentarem as 

defesa preliminares em favor de seus assistidos.

Empós, considerando o teor da certidão de fl. 143, ENCAMINHEM-SE os 

autos para a Defensora Pública apresentar defesa preliminar em favor do 

réu IAGO.

Apensem-se os presentes aos autos de Código n° 530073.

Às providências. Expediente necessário.

 Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 334869 Nr: 15737-17.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MOREIRA DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo extinta a presente ação penal 

promovida em desfavor de Pedro Moreira dos Santos Neto, devidamente 

qualificado, no que diz respeito aos delitos constantes dos arts. 303 do 

CTB ( Lesão Corporal Culposa ) e 305 ( afastar-se o condutor do local do 

acidente ) e o faço com fulcro no art. 107, inc. IV “ 1ª figura” do CP. Por 

sua vez, tendo em vista a prescrição dos delitos supra, observo que faz 

jus ao benefício da SUSPENÇÃO CONDIICIONAL DO PROCESSO, qual 

designo audiência para o dia 22.10.2018, às 14h:00min.Int. o réu e seu 

advogado.De ciência ao ilustre representante do M. Público.Cumpra.Cuiabá 

14, de Setembro de 2018. Wladymir Perri Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 403225 Nr: 7557-07.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON GONÇALO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO KNOPP FONSECA - 

OAB:16997

 Vistos.

R.hoje.

Atento a tudo que do presente feito consta, observo que restou 

prejudicada a audiência de instrução e julgamento, consoante termo de 

audiência de fl. 117, então não me resta senão redesignar a audiência, 

qual faço para o dia 11.10.2018 às 16:15h.
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Int. o réu e seu advogado, bem como as testemunhas arroladas conforme 

endereço indicado a fl. 122.

Intimem as testemunhas, requisitando aos seus superiores hierárquico ( 

CPP, art. 221 § 2º ), enquanto a vítima também deverá ser intimada, 

devendo constar do mandado que deverá comparecer com os 

comprovantes das eventuais despesas decorrentes do acidente.

Dê ciência aos ilustres representantes do Ministério Público.

Cumpra.

Cuiabá, 14 de setembro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 502837 Nr: 41861-61.2017.811.0042

 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): JOAO ARLINDO DE SOUZA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:11230-B

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que as testemunhas, embora devidamente requisitadas, 

não compareceram e, tampouco, aportou alguma justificativa, antes de se 

ordenar o procedimento, requisite-se informações ao Comando Geral para 

que, no prazo de 5 dias, justifique o motivo da ausência das testemunhas.

Após, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 478628 Nr: 18445-64.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

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

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON NOVAES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 VISTOS ETC.

CONCEDO o prazo de 5 dias para a juntada de procuração postulada pela 

defesa.

 Expeça-se carta precatória para as oitivas das testemunhas Valdir Pettro 

e Hadriel da Silva Bizarella.

 Tendo em vista que a expedição de carta precatória não suspende o 

andamento da instrução criminal (art. 359 §1º do CPPM), 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.

Os presentes saem intimados.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 535523 Nr: 27177-97.2018.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA 

COMARCA DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO MÁRCIO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do ADVOGADO para ciência do agendamento 

da perícia de Insanidade Mental do requerido FABIANO MARCIO DE 

MATOS:

1) PERÍCIA agendada para o dia 28 DE MAIO DE 2019, às 13h30min da 

tarde (por ordem de chegada) na Gerência de Psiquiatria Forense da 

Diretoria Metropolitana de Medicina Legal, situado na Rua Parecis, esquina 

com a Av. Gonçalo Antunes de Barros, s/nº, Bairro Carumbé, Cuiabá-MT, 

fone (65) 3613 1205.

2) O REQUERIDO deverá comparecer devidamente acompanhado de seu 

genitor ou genitora ou de outro familiar ou de uma outra pessoa de seu 

convívio em condições de informar sobre sua história de vida, bem como 

munido de documentos pessoais, como também atestados médico, laudos, 

exames e receitas médicas (em caso de tratamento que já tenha recebido 

anteriormente).

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 424413 Nr: 30169-36.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Pereira Molina - 

OAB:23.277/0, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18.853/O

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de WESLEY CHAMOS 

DE ARRUDA OAB/MT 18.853, para que manifeste sobre o endereço da 

testemunha de defesa DENILSO GADELHA NEVES, conforme certidão de 

fl. 82.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 413149 Nr: 18025-30.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:21874, MAURO CESAR GONÇALVES BENITES - 

OAB:12035

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de MAURO CÉSAR 

GONÇALVES BENITES OAB/MT 12.035, para que manifeste sobre o 

endereço da testemunha de defesa FABIANA SANTOS DA SILVA, 

conforme certidão de fl. 135.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 520156 Nr: 12226-98.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDETE VARELA VIEIRA DE 

GOIS - OAB:16.102, MARTA S. DE OLIVEIRA - OAB:19.174, RENATO 

FERREIRA COUTINHO - OAB:16360-B

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, MARTA 

S. DE OLIVEIRA OAB/MT 19.174, CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS 

OAB/MT 16.102 e RENATO FERREIRA COUTINHO OAB/MT 16360, para 

que apresentem as alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 161663 Nr: 8995-44.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA CONCEIÇÃO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:20.678/O, PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - 

OAB:20921

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, LUIZ 

FERNANDES DE SOUZA OAB/MT 20.678/O e PAULO MARCEL GRISOSTE 

SANTANA BARBOSA OAB/MT 20.921/O, para que manifestem sobre a 

desistência da oitiva da testemunha MANOEL MEREI RODRIGUES, 

conforme decisão de fl.249.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 161663 Nr: 8995-44.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA CONCEIÇÃO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:20.678/O, PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - 

OAB:20921

 Vistos.

Com a finalidade de readequação da pauta, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17/08/2018 às 15h30min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se as partes

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 161663 Nr: 8995-44.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA CONCEIÇÃO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:20.678/O, PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - 

OAB:20921

 Vistos.

Acolho em parte a manifestação ministerial de fl. 206.

Expeça-se mandado de condução coercitiva para a testemunha Maria 

Costa Merei Rodrigues que, intimada (fl. 202), não compareceu à 

solenidade de fl. 205.

Expeça-se mandado de intimação para a testemunha Edileuza Rodrigues, 

que não foi intimada pessoalmente (fl. 198).

No mais, aguarde-se a audiência atempada à fl. 205.

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.: 162514 Nr: 9843-31.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GALDINO DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/MT

 Autos nº. 9843-31.2010.811.0042 – ID 162514

 Vistos, em correição.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a Terceira Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso proferiu acordão provendo 

parcialmente o recurso de apelação interposto pela defesa do réu 

Fernando Galdino Delgado.

Assim sendo, dê-se ciência às partes do retorno dos autos.

Após, expeça-se guia de execução, encaminhando-a ao Juízo de 

Execução Penal competente, nos termos do acórdão de fls. 729/736.

 Por fim, ao arquivo, procedendo-se às anotações, comunicações e 

baixas necessárias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 426982 Nr: 2264-22.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZANE LORENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO DA SILVA TAQUES 

JUNIOR - OAB:8463 OAB/MT

 Ante o exposto, REJEITO AS TESES DEFENSIVAS EM RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO e com fundamento no artigo 5º, LXXVIII, CF, por economia 

processual e eficiência, sem prejuízo de eventual extinção do processo na 

forma do artigo 397 do Código de Processo Penal, desde já, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 26/03/2019, às 

16:00 horas.Expeça-se, imediatamente, o necessário, inclusive eventuais 

CARTAS PRECATÓRIAS, com prazo de 15 dias, intimando-se as partes da 

expedição da carta precatória.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 404504 Nr: 8934-13.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CRISTOVÃO DE SOUZA, HAMILTON 

PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, 

HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS - OAB:16738/MT, KALYNCA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CNGC, 

IMPULSIONO estes autos, com a finalidade de que sejam intimados os 

advogados do acusado Júlio Cristóvão de Souza, a fim de que apresentem 

as razões recursais na forma e prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 406878 Nr: 11492-55.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA TEIXEIRA DE MATTOS, EMILIA PERES 

GIROLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:2193, LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - OAB:17.143

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CNGC, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da acusada EMILIA PERES GIROLDO para, no prazo de 05 

(cinco) dias, arrolar nova testemunha em substituição à testemunha 

MARIANA PERES GIROLDO, conforme decisão de fls. 434/434vº.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 113387 Nr: 329-25.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO JUNTOLLI COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B

 Certifico e dou fé que houve o trânsito em julgado para o Ministério Público 
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em 14/10/2016.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 482138 Nr: 21928-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ FERREIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Paiva Machado - 

OAB:20827

 Ante o exposto, REJEITO AS TESES DEFENSIVAS EM RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO e com fundamento no artigo 5º, LXXVIII, CF, por economia 

processual e eficiência, sem prejuízo de eventual extinção do processo na 

forma do artigo 397 do Código de Processo Penal, desde já, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 12 de março de 

2019, às 14h00min. Expeça-se, imediatamente, o necessário, inclusive 

eventuais CARTAS PRECATÓRIAS, com prazo de 15 dias, intimando-se as 

partes da expedição da carta precatória. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 431901 Nr: 7762-02.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIC SOARES DALBEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEO CATALA JORGE - 

OAB:17525/O

 Ante o exposto, REJEITO AS TESES DEFENSIVAS EM RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO e com fundamento no artigo 5º, LXXVIII, CF, por economia 

processual e eficiência, sem prejuízo de eventual extinção do processo na 

forma do artigo 397 do Código de Processo Penal, desde já, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 31/10/2018, às 

16h00min.Expeça-se, imediatamente, o necessário, inclusive eventuais 

CARTAS PRECATÓRIAS, com prazo de 15 dias, intimando-se as partes da 

expedição da carta precatória.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 469828 Nr: 9738-10.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN FERNANDO CORREA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTOS - OAB:7463, FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - 

OAB/MT 7561 - OAB:7561-0, IVAN FORTES DE BARROS - OAB:7084

 Ante o exposto, REJEITO AS TESES DEFENSIVAS EM RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO e com fundamento no artigo 5º, LXXVIII, CF, por economia 

processual e eficiência, sem prejuízo de eventual extinção do processo na 

forma do artigo 397 do Código de Processo Penal, desde já, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 31/10/2018, às 

13:30 horas.Expeça-se, imediatamente, o necessário, inclusive eventuais 

CARTAS PRECATÓRIAS, com prazo de 15 dias, intimando-se as partes da 

expedição da carta precatória.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de agosto de 

2018.Marcos Faleiros da SilvaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 490995 Nr: 30419-98.2017.811.0042

 AÇÃO: Exceção de Incompetência de Juízo->Exceções->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TSCHALES FRANCIEL TSCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAID ARBID - OAB:1.822 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO as exceções de incompetência opostas pelos 

acusados MARCOS JOSÉ DA SILVA (Autos nº. 490996), JOCILENE 

RODRIGUES DE ASSUNÇÃO (Autos nº. 501638), TSCHALES FRANCIEL 

TSCHA (Autos nº. 490995) e JOSÉ CARIAS DA SILVA NETO (Autos nº. 

490993).Transladem-se cópias para os respectivos incidentes.Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 490996 Nr: 30420-83.2017.811.0042

 AÇÃO: Exceção de Incompetência de Juízo->Exceções->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCOS JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199-MT, LEO CATALA JORGE - OAB:17525/O, 

VALBER DA SILVA MELO - OAB:8927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO as exceções de incompetência opostas pelos 

acusados MARCOS JOSÉ DA SILVA (Autos nº. 490996), JOCILENE 

RODRIGUES DE ASSUNÇÃO (Autos nº. 501638), TSCHALES FRANCIEL 

TSCHA (Autos nº. 490995) e JOSÉ CARIAS DA SILVA NETO (Autos nº. 

490993).Transladem-se cópias para os respectivos incidentes.Intimem-se. 

Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 501638 Nr: 40687-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Exceção de Incompetência de Juízo->Exceções->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199-MT, FILIPE MAIA BROETO NUNES - OAB:23.948, 

LEO CATALA JORGE - OAB:17525/O, VALBER DA SILVA MELO - 

OAB:8927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO as exceções de incompetência opostas pelos 

acusados MARCOS JOSÉ DA SILVA (Autos nº. 490996), JOCILENE 

RODRIGUES DE ASSUNÇÃO (Autos nº. 501638), TSCHALES FRANCIEL 

TSCHA (Autos nº. 490995) e JOSÉ CARIAS DA SILVA NETO (Autos nº. 

490993).Transladem-se cópias para os respectivos incidentes.Intimem-se. 

Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 510092 Nr: 2801-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ROBERTO BORGES SASSIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LUERSEN - OAB:14419, 

PAULO ANTONIO GUERRA - OAB:16276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos – Cod. Id. nº. 510092.

Embargos de declaração interposto por CLAUDIO ROBERTO BORGES 

SASSIOTO (fls. 21/23), sob o argumento de que houve omissão de tese 

juridicamente relevante, em decorrência de apreensão de dinheiro 

proveniente de trabalho lícito.

Pois bem.

Acolho os embargos de declaração, eis que tempestivos, todavia no 

mérito denego provimento.

Segundo a jurisprudência, são admitidos embargos de declaração quando 

houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado e 

erro material.

 O embargante, a bem da verdade, pretende a reconsideração de uma 

decisão, alvo a que não se presta os embargos declaratórios.

Verifico que os argumentos lançados nos embargos aviados pelo 

Embargante para sanar a suposta omissão suscitada, na verdade 

pretende a rediscussão da matéria analisada às fls. 18/19. Na ocasião o 

pedido de restituição foi indeferido porque o dinheiro apreendido interessa 

ao processo, nos termos do art. 118, do CPP.

Com efeito, o fato da decisão contrariar os interesses do embargante não 

enseja o aviamento de Embargos Declaratórios.

 Nesse sentido:

 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou 

omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios 

manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos 

infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na 
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orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos 

autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3. O fato 

de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora 

embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para 

promover mero rejulgamento. Precedentes. 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Desta forma, conheço dos embargos, eis que tempestivos, contudo no 

mérito não merecem provimento.

Intimem-se.

 Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.

 Marcos Faleiros da Silva

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 510540 Nr: 3220-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA KAROLINE MARTINS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANA KAROLINE MARTINS SOUZA, Cpf: 

70550154132, Rg: 16502558, Filiação: Advail Maria Martins e de Jorge 

Domingos de Souza, data de nascimento: 03/02/1991, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), do lar, Telefone *99174611/99206-5843. 

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 PROMOTOR DE JUSTIÇA que oficia perante esse R. 

Juizado Especial Criminal, vem com todo respeito e acatamento a superior 

presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 41 do Código 

de Processo Penal e artigo 77 da Lei 9.099/95 oferecer DENÚNCIA em 

desfavor de ANA KAROLINE MARTINS SOUZA, brasileira, casada, 

nascida aos 02/02/1991, natural de Cuiabá-MT, filha de Advail Maria 

Martins e Jorge Domingos de Souza, residente na Rua 03, Bloco 01, 

Apto.101, Bairro CPA III, Setor 02, Cuiabá-MT, atualmente em lugar incerto, 

pela prática da seguinte infração: Consta nos inclusos autos do Termo 

Circunstanciado n° 651/2014, que no dia 29/03/2014, a guarnição da 

polícia militar em busca do esposo da denunciada, suspeito de ter 

realizado uns disparos com arma de fogo dentro de um estabelecimento 

comercial, o localizou dentro da residência do casal, e após o suspeito ter 

sido reconhecido pelo proprietário do estabelecimento, a denunciada e 

outras pessoas avançaram contra os policiais militares, os agredindo e 

proferindo palavras de baixo calão, e mesmo após detida e algemada, a 

denunciada ainda disse que no dia da audiência, os policiais iriam ver o 

que ela iria fazer. Que assim agindo, a denunciada ANA KAROLINE 

MARTINS SOUZA, praticou o delito tipificado no artigo 329 do Código Penal 

Brasileiro. Posto isto, requer a sua CITAÇÃO, entregando-se cópia da 

presente Denúncia para que possa responder aos termos da Ação Penal, 

designando-se data para realizar a Audiência de Instrução e Julgamento 

bem como a INTIMAÇÃO das testemunhas abaixo arroladas para virem 

depor sobre os fatos ora narrados.".

Despacho: Vistos, etc.Defiro requerimento Ministerial.

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, Vanlaer Pereira 

Guimarães, digitei.

Cuiabá, 05 de setembro de 2018

Rosevete dos Santos Maciel Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 348867 Nr: 9837-19.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO MORTOZA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÚLIO MORTOZA LACERDA - 

OAB:15.039

 Portanto, em consonância com o parecer Ministerial e em homenagem ao 

princípio da economicidade processual, por vislumbrar a falta de interesse 

de agir, em relação às penas privativas de liberdade e de multa, objeto 

deste processo, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de TÚLIO MORTOZA 

LACERDA, com fundamento legal no artigo 107, IV, c/c art. 109, VI, art. 

114, todos do Código Penal.Após as baixas e comunicações, arquivem-se 

os autos.Expeça-se o necessário.P.R. I.C.Cuiabá/MT, 29 de agosto de 

2018.Jorge Luiz Tadeu RodriguesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 478335 Nr: 18172-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA ITAUNA LTDA, MARCELO DE 

ANDRADE ZAGONEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DE POLICIA CIVIL DA DELEGACIA 

ESPECIALIZADA DE CRIMES FAZENDÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE ANDRADE 

ZAGONEL - OAB:11504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ID. 478335

Processo nº 18172-85.2017.811.0042

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por 

AGROPECUÁRIA ITAUNA LIMITADA e MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL, 

contra ato tido por ilegal praticado pelo Delegado de Polícia da Delegacia 

Fazendária do Estado de Mato Grosso, Dr. Sylvio Vale Ferreira Junior, a 

qual indeferiu pedido de extração de cópias dos autos inquérito policial nº 

039/2017, no qual supostamente a primeira impetrante é investigada.

Aduziram, em síntese, que não é de nenhum sigilo no âmbito da Secretaria 

de Fazenda do Estado de Mato Grosso que tramita na Delegacia 

Fazendária o inquérito referente a apuração de supostos crimes de 

natureza tributária em desfavor da referida empresa e que, embora 

tenham sido solicitadas cópias do caderno investigativo, o pedido foi 

negado sob o fundamento de que o citado inquérito não tem a primeira 

impetrante como investigada.

Pleiteia a concessão de liminar para fins de determinar à Autoridade 

coatora que conceda ao Requerente cópia dos autos do Inquérito Policial 

que tramita na Delegacia Fazendária do Estado de Mato Grosso e investiga 

supostos crimes de natureza tributária supostamente perpetrados pela 

Empresa Agropecuária Itaúna Ltda (fls. 04/23).

Vieram informações aos autos de que o Desembargador Luiz Ferreira da 

Silva deferiu a liminar concedendo vistas do Inquérito Policial para o 

impetrante, conforme decisão às fls. 30/32.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, por 

perda superveniente do objeto.

Intimem-se. Às providências.

 Cuiabá, 08 de agosto de 2018.

 Marcos Faleiros da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 490993 Nr: 30418-16.2017.811.0042

 AÇÃO: Exceção de Incompetência de Juízo->Exceções->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARIAS DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199-MT, LEO CATALA JORGE - OAB:17525/O, 

VALBER DA SILVA MELO - OAB:8927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO as exceções de incompetência opostas pelos 

acusados MARCOS JOSÉ DA SILVA (Autos nº. 490996), JOCILENE 

RODRIGUES DE ASSUNÇÃO (Autos nº. 501638), TSCHALES FRANCIEL 

TSCHA (Autos nº. 490995) e JOSÉ CARIAS DA SILVA NETO (Autos nº. 

490993) .  T rans ladem-se  cóp ias  pa ra  os  respec t i vos 

incidentes.Intimem-se. Cuiabá/MT, 03 de setembro de 20
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 323890 Nr: 3172-21.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059/MT, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT

 Assim, em observância ao princípio da economia processual e da falta do 

interesse de agir, julgo extinta a punibilidade pela superveniência de falta 

de uma das condições da ação penal, nos termos do artigo 395, II do 

Código de Processo Penal.ISSO POSTO, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado WELLINGTON LOPES DE SOUZA prática do 

crime descrito no art. 1º, inc. I, II, V e parágrafo único e art. 2º, inc. I, 

ambos da lei 8.137/90.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Arquive-se.Cuiabá, 10 de agosto de 2018.Marcos Faleiros da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 167009 Nr: 14312-23.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: bruno torquete barbosa - 

OAB:9127, DUÍLIO PIATO JÚNIOR - OAB:3719/MT, ELIANA FERREIRA 

NEVES - OAB:10.474, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:12196/MT, 

MARIA EDUARDA RAMALHO QUEIROZ - OAB:17175

 Vistos, etc.

Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 778.

Arquive-se os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 147400 Nr: 14666-82.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RAITER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELKE REGINA ARMENIO 

DELFINO MAX - OAB:7562/MT

 Vistos, etc.

Dê ciência às partes do retorno dos autos.

Expeça-se o necessário.

Arquive-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121757 Nr: 8802-97.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NICÉZIO DE ARAÚJO, JOSÉ DIVINO 

XAVIER DA CRUZ, JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Astilho Demetrio Urbieta - 

OAB:7717-B, Paulo Cesar Zamar Taques - OAB:4659

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, 

Cpf: 09281592134, Rg: 576067, Filiação: Orlando Ferreira da Silva e 

Manoela da Silva Mota, data de nascimento: 20/02/1956, brasileiro(a), 

natural de Palmeiras de Goiás-GO, divorciado(a), comerciante, Telefone 

(66) 9996-5522. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO 

PENAL PÚBLICA com o fim de CONDENAR OS RÉUS:- JOÃO NICÉZIO DE 

ARAÚJO e JOSÉ DIVINO XAVIER DA CRUZ, como incursos nas penas do 

artigo 3º, I e II da Lei 8.137/90, sujeitando-os à pena privativa de liberdade 

de 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada 

dia-multa em 1/10 avos do salário mínimo vigente à época do fato, pena 

que será cumprida em regime inicialmente semiaberto, devendo aguardar 

em liberdade o trânsito em julgado da presente sentença.- JOSÉ 

AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, como incursos nas penas do artigo 3º, I 

e II da Lei 8.137/90, sujeitando-os à pena privativa de liberdade de 04 

(quatro) anos e 06 (seis) de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias 

multa, na fração de 1/10 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, 

pena que será cumprida em regime inicialmente aberto, devendo aguardar 

em liberdade o trânsito em julgado da presente sentença.Disposições 

FinaisDecreto a perda da função pública dos acusados, nos termos do art. 

92 do CP, uma vez que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos de 

reclusão e o crime foi praticado por violação do dever para com a 

administração.Ademais, vejo que os acusados acima citados utilizaram-se 

da função pública para contribuir com o prejuízo ao erário público em valor 

significativo.Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas 

processuais, pro rata, dividindo-se as custas pelo número de réus. 

Eventual causa de isenção poderá ser apreciada no juízo das Execuções 

Penais.Expeça-se Guia de Execução após decisão em segunda instância, 

na forma da jurisprudência do STF, encaminhando-a ao Juízo da Execução 

Penal.Remeta-se a arma apreendida à Unidade do Exército sediada nesta 

Comarca, para os fins de direito.Notifique(m)-se a (s) vítima (s) desta 

decisão. Da sentença, intime-se o Ministério Público, o defensor e o 

acusado, pessoalmente, indagando a ele sobre o desejo de 

recorrer.Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório 

Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal; 3) Oficie-se ao TRE/MT; 4) Expeça-se Guia de Execução Penal 

Definitiva, encaminhando-a ao Juízo Competente. Publique-se, em resumo 

e no DJE. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de agosto de 

2018.Marcos Faleiros da SilvaJuiz 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, Vanlaer Pereira 

Guimarães, digitei.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018

Rosevete dos Santos Maciel Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 107078 Nr: 17538-07.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO ALI DE PAULA, JAEDER BATISTA 

CARVALHO, ARILDO CANDIDO DE SOUZA, ANTONIO JOÃO DE 

CARVALHO JUNIOR, ALESSANDRO PERES PEREIRA, FRANK BARBOSA 

CARNEIRO JUNIOR, O ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO ROMANI NETTO - 

OAB:256792/SP, ALICE RIBEIRO DA LUZ - OAB:293710/SP, ANTONIO 

SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO - OAB:124.516, AROLDO 

FERNANDES DA LU - OAB:9492, AROLDO FERNANDES DA LUZ - 

OAB:9492, BEATRIZ OLIVEIRA FERRARO - OAB:285552/SP, BIANCA 

DIAS SARDILLI - OAB:299813/SP, BRUNO REDONDO - OAB:273.293/SP, 

BRUNO SALLES PEREIRA RIBEIRO - OAB:286.469/SP, CARLOS 

ALEXANDRE SOUZA CARVALHO MIGUEL - OAB:OAB/SP, CARLOS 

ARTUR ANDRÉ LEITE - OAB:94555/SP, CLAUDINEI FORTUNATO DO 

PRADO - OAB:16020, DANIELLE DE OLIVEIRA MARIUZZO - 

OAB:304267/SP, DENISE PROVASI VAZ - OAB:220.359 SP, EDUARDO 

ALBUQUERQUE PARENTE - OAB:174081/SP, EDUARDO BARROS 

MIRANDA PÉRILLIER - OAB:119157/RJ, EDUARDO PERES SALUSSE - 

OAB:117614/SP, EVELISE BARBOSA PEUCCI ALVES - OAB:, FABIO 

PEUCCI ALVES - OAB:174.995-SP, FERNANDA LEMOS GUIMARÃES - 

OAB:285643/SP, FLÁVIA MORTARI LOTFI - OAB:246694/SP, 

GUILHERME ALFREDO DE MORAES NOSTRE - OAB:130665/SP, 

jaderson rocha reinaldo - OAB:24389/0, JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945/MT, JORGE BOTEGA - OAB:6012, LEANDRO 

NOGUEIRA DA SILVA - OAB:267.189 SSP, LEONARDO FERREIRA LEITE 

- OAB:242364/SP, LEONARDO MAGALHAES AVELAR - OAB:221.410, 

LUCIANA ZANELLA LOUZADO - OAB:155560/SP, LUDMILA ALMEIDA 
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PREIRA DE SENA - OAB:12067, LUÍSA MORAES ABREU FERREIRA - 

OAB:296639/SP, MARCELO KLUG VIEIRA - OAB:138970/sp, MARIANA 

CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:16861, MAURO CÉSAR 

BULLARA ARJONA - OAB:119.238-SSP, NICOLE TRAUCZYNSKI - 

OAB:299513/SP, RENATA RAMOS RODRIGUES - OAB:124.074/SP, 

Rosmeri Valduga - OAB:11550, SÉRGIO RICARDO NETTI MARANGONI 

- OAB:117752/SP, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212, UEBER 

ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4754, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464, 

WILSON PINHEIRO JABUR - OAB:173084/SP

 Assim, em observância ao princípio da economia processual e da falta do 

interesse de agir, julgo extinta a punibilidade pela superveniência de falta 

de uma das condições da ação penal, nos termos do artigo 395, II do 

Código de Processo Penal.ISSO POSTO, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos acusados MAURÍCIO ALI DE PAULA (art. 1, inc. II, da lei 

8.137/90, ART. 299 DO CP), JAEDER BATISTA CARVALHO (art. 1º, inc II, 

da lei 8.137/90, ART. 299, e 304, DO CP), ARILDO CANDIDO DE SOUZA 

(art. 1º, inc. II, da lei 8.137/90), ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO (art. 1º, 

inc II, da lei 8.137/90), ALESSANDRO PERES PEREIRA (art. 1º, inc. II, da lei 

8.137/90), FRANK BARBOSA CARNEIRO JUNIOR (art. 1º, inc. II, da lei 

8 . 1 3 7 / 9 0 ) . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Arquive-se.Cuiabá, 09 de agosto de 2018.Marcos Faleiros da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 83688 Nr: 4533-83.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE DE MEIRELLES, PAULO 

CESAR PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINO TAVARES JÚNIOR - 

OAB:3.633, JONATHAN DE ARRUDA BARBOSA - OAB:9.451, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Certifico e dou fé, atendendo as normas da CNGC e tendo em vistas as 

certidões de fls. 792 e 794 que informa a não localização dos acusados 

Carlos Alexadre de Meirelles e Paulo Cesar Pereira Lopes para intimação 

da sentença, intimo a defesa, para no prazo de 05 (cinco dias), informar o 

atual endereço de seus constituintes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 476385 Nr: 16249-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNÇÃO, 

MARCELO PARADA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3613-B, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 (...). Ademais, a absolvição sumária, nessa fase, só é cabível quando da 

existência manifesta de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade; 

ou, ainda, quando o fato narrado evidentemente não constitui crime ou há 

incidência de causa extintiva de punibilidade, nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Presentes na denúncia a indicação 

da materialidade dos delitos e dos indícios da autoria, a fim de que se 

forme a plena convicção deste juízo a respeito dos fatos narrados na 

peça acusatória, deve-se proceder à instrução criminal, momento em que 

se oportunizará ao Parquet a consolidação das provas que possam 

demonstrar a procedência do pedido, e, por meio do contraditório e da 

ampla defesa, as Defesas poderão comprovar suas alegações.Isto posto, 

confirmo o recebimento da denúncia e em obediência ao disposto no artigo 

399 do CPP, DESIGNO O DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, às 14h30min, para 

a realização da audiência de instrução e julgamento.Indefiro os 

requerimento de fls. 205/217 e 221/232, já que as defesas não 

demonstraram a necessidade das diligências requeridas e a 

impossibilidade de apresentações dos mencionados documentos. 

Registro, ainda, que a prova é incumbência de quem pretende demonstrar 

fatos alegados, sendo que no curso da instrução, antes de proferir a 

sentença, demonstrada a necessidade haverá momento oportuno para 

eventual diligência para dirimir dúvida acerca de ponto 

relevante.Intimem-se e requisitem-se as testemunhas de acusação e de 

defesa, conforme o caso.Intimem-se, ainda, os acusados, Defesa e 

Ministério Público. Expeça-se o necessário.Cuiabá - MT, 05 de setembro 

de 2018.Jorge Luiz Tadeu RodriguesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 453402 Nr: 30569-16.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLE DE ARRUDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 (...) 4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para 

este delito, em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pena esta, 

que imponho à ré KELLE DE ARRUDA SANTOS, como medida de justa e 

suficiente retribuição, pelo crime por ela praticada.5. PENA FINAL E 

DEFINITIVA (art. 69 do CP): Somadas as penas pelos delitos praticados 

Receptação, Corrupção Ativa e Falsa Identidade, resulta na pena total de 

04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias/multa para 

os dois primeiros delitos e, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção, para o delito de Falsa Identidade, pena esta, que imponho à ré 

KELLE DE ARRUDA SANTOS, como medida de justa e suficiente 

retribuição, pelos crimes por ela praticados.6 – Fixo o regime 

SEMI-ABERTO para início do cumprimento da pena, conforme disposto no 

art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, em virtude de sua reincidência.7 – Tendo 

em vista que a acusada não se encontra presa por estes autos e não 

sendo o caso de decretação da prisão, concedo-lhe o direito de apelar em 

liberdade, se por outro motivo não estiver presa. 8 - Fica, desde já, 

autorizada a detração quanto ao período que esteve custodiada 

preventivamente, em obediência ao expressamente disposto no artigo 42 

do CP.9 - Condeno a acusada ao pagamento das custas do processo. 10 

– A multa e custas fixadas nos autos, deverão ser recolhidas na forma do 

que dispõem os artigos 49 e seguintes do CP, as quais deverão ser 

descontadas do valor apreendido nos autos (fls. 14 e 42) e, em havendo 

sobra, deverá ser procedida a sua devolução ao seu proprietário, já que 

não restou comprovado que se trata de origem ilícita. (...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 439095 Nr: 15592-19.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO APARECIDO MOREIRA, 

BALTAZAR LUZ DE SANTANA, CARLOS ALBERTO VIEIRA TEIXEIRA, 

JOÃO LUIS BARANOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, MARTA XAVIER DA SILVA 

- OAB:12162/MT, Pedro Rodrigues da Silva Neto - OAB:16455, TAIS 

CRISTINA FREITAS E SILVA - OAB:23.396

 Certifico e dou fé que atendendo a determinação de fls. 965 vº destes 

autos, impulsiono estes autos para intimar as defesas constituidas para 

apresentarem alegações finais no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434076 Nr: 10159-34.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THIAGO PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

70391707108, Rg: 6321748, Filiação: Maria Lourdes Pereira de Alecrim 

Santos e Amarildo dos Santos Moreira, data de nascimento: 05/09/1996, 

brasileiro(a), natural de Neropolis-GO, solteiro(a), auxiliar de cozinha, 

Telefone 9669-2302. atualmente em local incerto e não sabido

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 241 de 376



FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim sendo, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do 

Estado em relação ao réu THIAGO PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos 

autos, CONDENANDO-O como incurso nas sanções dos dispositivos 

supra.Não vislumbro nos autos quaisquer excludentes de ilicitude que 

poderiam justificar o comportamento do acusado. Não encontro presentes, 

da mesma forma, as dirimentes previstas nos arts. 26, 20 parágrafo 1º., e 

arts. 21 e 22 do CP, que pudessem socorrer o denunciado, pelo que tenho 

que deva ser apenado.Passo a dosar-lhe a pena, portanto:Impõe-se a 

análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP: culpabilidade 

evidenciada, tendo o réu agido com dolo direto. O réu é primário e não 

ostenta antecedentes criminais. Conduta social não pode ser aferida para 

fins de aumentar a pena, eis que dentro dos padrões normais (família, 

endereço fixo, trabalho lícito). A personalidade do réu não pode ser 

avaliada pela ausência de elementos indicadores nos autos, eis que afeta 

à índole, senso moral e emocional de cada indivíduo. O motivo para o 

cometimento do crime de corrupção foi à tentativa de evitar que fosse 

reprovado na prova prática para emissão de CNH, categoria “B”, o que 

não justifica o ato. As circunstâncias em que foi cometido o delito se 

encontram relatadas nos autos, nada tendo que se valorar que extrapole 

os limites do tipo; as consequências extra-penais não foram graves, 

graças à pronta ação de agentes públicos honestos.Em face disto, para o 

crime de corrupção ativa, fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/30 do salário 

mínimo vigente à época do fato.Concorre a circunstância atenuante 

prevista no artigo 65, inciso I, primeira parte do Código Penal, em razão de 

que o agente era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, porém, 

tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal previsto para o 

tipo, deixo de aplica-la, em observância a Súmula 231 do STJ. No que 

concerne à confissão do acusado deixo de reconhecê-la em razão de que 

o réu, durante o interrogatório em juízo, agregou a sua confissão tese 

exculpante ao alegar que desconhecia a ilicitude de sua conduta, portanto 

não há que se reconhecer a atenuante da confissão. Nesse sentido é o 

entendimento da jurisprudência: PENAL E PROCESSUAL PENAL. 

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. 

FORMA TENTADA. INCABÍVEL. EMPREGO DE ARMA BRANCA 

COMPROVADO. MAJORANTE MANTIDA. CONFISSÃO QUALIFICADA. 

ATENUANTE NÃO RECONHECIDA. Demonstrada a materialidade e a autoria 

do crime, a condenação é medida que se impõe. Incabível, no caso, a 

desclassificação da conduta para a modalidade tentada, uma vez que 

restou provada nos autos a efetiva subtração de bens da vítima, mediante 

violência empregada pelo réu, o qual chegou a evadir-se do local e ser 

preso em flagrante na posse de tais bens. As provas coligidas nos autos 

são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de roubo 

circunstanciado pelo emprego de arma. A confissão realizada com a 

finalidade de agregar tese defensiva descriminante não enseja o 

reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea 'd', do 

Código Penal. (TJDF Acórdão n.904909, 20150410043108APR, Relator: 

ROMÃO C. OLIVEIRA, Relator Designado: ESDRAS NEVES, Revisor: 

ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/11/2015, 

Publicado no DJE: 13/11/2015. Pág.: 157) (Destaquei).PENAL E 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CF, ART. 102, I, D E I. ROL 

TAXATIVO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, I E IV, 

DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO 

ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. TESE DA EXCLUSÃO DE ILICITUDE. 

CONFISSÃO QUALIFICADA. DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA. 

ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. 1. A confissão qualificada não é suficiente para justificar a 

atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (Precedentes: HC 

74.148/GO, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 17/12/1996 e 

HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/09/2013). 2. 

In casu: a) O paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de 

reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio 

duplamente qualificado, por motivo torpe e utilizando recurso que 

impossibilitou a defesa da vítima, em razão de ter efetuado disparos de 

arma de fogo contra a vítima, provocando-lhe lesões que deram causa à 

sua morte. (...) (STF HC 119671, Relator(a):Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 

julgado em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 

02-12-2013 PUBLIC 03-12-2013). (Destaquei). Não concorrem 

circunstâncias agravantes, do mesmo modo não estão presentes causas 

de diminuição ou aumento de pena. Fica o sentenciado THIAGO PEREIRA 

DOS SANTOS condenado definitivamente à pena de 02 (dois) anos de 

reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.O valor das multas será 

atualizado quando do efetivo recolhimento. Conforme disposto no artigo 

33, parágrafo 2º, letra ‘c’ do CP, fixo-lhe inicialmente o regime aberto para 

cumprimento das penas de reclusão e detenção. Em razão disto, 

verificando que está em liberdade e que não é o caso de decretação de 

prisão preventiva, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade. 

Considerando o disposto no artigo 44 do CP (alterado pela Lei 9.174/98), 

em face de entender que a substituição será suficiente, substituo a pena 

privativa de liberdade ora impostas por 02 (duas) penas restritivas de 

direito (§ 2º, última parte), da seguinte forma:I - O réu prestará serviços à 

comunidade, efetuando serviços gerais em entidade a ser indicada pelo 

juízo das execuções, desde que nesta Comarca, gratuitamente, conforme 

suas aptidões, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, 

durante oito horas por semana, de modo a não prejudicar a sua jornada 

normal de trabalho (art. 46, §§ 2º e 3º).II - O réu será submetido à limitação 

de fim de semana, consistente em permanecer, aos sábados e domingos 

das 23h00min horas às 06h00min em sua residência, durante todo o 

período da pena.Assinalo que assim o determino, considerando que a 

Casa do Albergado existente nesta Comarca hoje é utilizada para abrigar 

presos do regime semiaberto, não sendo plausível condená-lo a 

recolhimento em local onde também estarão indivíduos de maior 

periculosidade. Também não é razoável o recolhimento na Casa do 

Albergado em face da superlotação que hoje sacrifica aquele local. A 

multa, já fixada, será recolhida na forma do que dispõem os artigos 49 e 

seguintes do CP.Reverto, para a quitação parcial da pena de multa ora 

imposta, o valor apreendido nos autos (fls. 43).Com relação aos bens 

apreendidos nos autos, 01 cartão de débito do Banco Bradesco com nº 

final 6102 em nome do acusado, 01 cartão chave de segurança de 

segurança do Banco Bradesco, 01 título de eleitor também em nome do 

réu, 01 CD-RW contendo gravações, 01 carteira semelhante a couro, cor 

preta, 01 celular smartphone marca LG, modelo D337, IMEI 

351755076237738 e 01 chaveiro contendo 01 controle remoto de portão, 

intime-se o acusado para manifestar se possui interesse na restituição 

dos mesmos, no prazo de 05 (cinco) dias.Não havendo interesse na 

restituição ou na falta de manifestação tempestiva, determino a destruição 

dos mesmos. Custas pelo Estado, considerando que o réu é beneficiário 

da justiça gratuita.Havendo interposição de recurso e sendo confirmada a 

presente sentença em 2ª Grau de Jurisdição, expeça-se guia de 

execução, remetendo-a ao Juízo competente para cumprimento da pena. 

Outrossim, transitada em julgado a sentença, lance-lhe o nome no rol dos 

culpados, (art. 5o., LIV da CF, c/c art. 393, II do CPP), e expeça-se guia de 

execução, remetendo-a ao Juízo competente para cumprimento da 

pena.Publique-se. Inserida a sentença no Sistema Apolo, estará 

registrada.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá - MT, 21 de março de 

2018.Selma Rosane Santos ArrudaJuíza 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, Vanlaer Pereira 

Guimarães, digitei.

Cuiabá, 05 de setembro de 2018

Rosevete dos Santos Maciel Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 401843 Nr: 6127-20.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO AVALO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1933/MT

 Autos nº. 6127-20.2015.811.0042 – ID 401843

 Vistos, em correição.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a Terceira Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso proferiu acordão provendo 

parcialmente o recurso de apelação interposto pela defesa do réu Emílio 

Avalo.
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Assim sendo, dê-se ciência às partes do retorno dos autos.

Após, expeça-se guia de execução, encaminhando-a ao Juízo de 

Execução Penal competente, nos termos do acórdão de fls. 237/245.

 Por fim, ao arquivo, procedendo-se às anotações, comunicações e 

baixas necessárias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de setembro de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 450600 Nr: 27665-23.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE ANDRADE ALVES - 

OAB:250.016, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26966

 AÇÃO PENAL n°. 27665-23.2016.811.0042 - Cód: 450600

Réu: José Geraldo Riva.

 Vistos etc.

 Às fls. 3974/3976, a Defesa do acusado José Geraldo Riva requereu a 

extensão à esta ação dos efeitos da decisão judicial que sobrestou as 

ações penais do acusado Humberto Bosaipo, em virtude da Exceção de 

Suspeição n. 110924/2017.

 A Defesa fundamentou que os acusados José Geraldo Riva e Humberto 

Bosaipo se encontram em idêntica situação fática processual, inexistindo 

qualquer circunstância de caráter eminentemente pessoal que justifique o 

tratamento destoante entre os corréus, razão pela qual os efeitos devem 

ser estendidos ao Requerente.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do 

pedido, fundamentando que, apesar de revestido sob forma inovadora e 

não prevista em lei, o pedido do acusado possui natureza de exceção de 

suspeição da magistrada que presidia nos autos. Todavia, carece do vício 

de representação, pois, nos termos do art. 98 do CPP, a exceção de 

suspeição reclama por assinatura da parte que alega a suspeição ou do 

procurador, com poderes especiais para tanto.

 O representante Ministerial argumentou também que há preclusão pro 

judicato do pedido, pois a extensão dos efeitos da decisão proferida no 

interesse da exceção oposta pelo réu Humberto Bosaipo aos feitos em 

que o acusado José Riva é réu já foi apreciado por autoridade competente 

e julgado prejudicado, em face da aposentadoria da magistrada apontada 

como excepta, de forma que admitir decisão em contrário por esse juízo 

configuraria desrespeito à decisão superior, o que é vedado pelo 

ordenamento jurídico.

 Ao final, argumentou que há incomunicabilidade da causa de exceção de 

suspeição oposta por Humberto Bosaipo, pois os motivos que ensejaram a 

suspenção dos processos se fundaram em motivos de caráter 

exclusivamente pessoal, cujos efeitos não se pode aproveitar.

 É relatório do necessário.

 Decido.

 Compulsando detidamente os autos, denota-se que o acusado JOSÉ 

GERALDO RIVA requereu a extensão, às ações penais em que é réu, dos 

efeitos da decisão judicial proferida na Exceção de Suspeição n. 

1109242017, que sobrestou os processos do acusado Humberto Bosaipo.

 Inicialmente, consigno que a exceção de suspeição possui natureza 

dilatória e objetiva afastar o juiz do processo criminal, por existir 

parcialidade no julgamento da demanda.

 No caso, o pleito formulado pela Defesa não merece prosperar, pois, 

como bem salientou o Ministério Público, possui natureza de exceção de 

suspeição e, sendo assim, carece de assinatura do requerente, ou do 

procurador com poderes especiais, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Penal.

 Além disso, a exceção de suspeição proposta pelo réu Humberto 

Bosaipo, a qual tinha por objetivo afastar a Dra. Selma Rosane Santos 

Arruda, se pautou em particularidades pessoais diretamente relacionadas 

ao excipiente, tanto que a exceção repercutiu tão somente nas ações 

penais em que ele (Humberto Bosaipo) era réu, não aproveitando aos 

demais corréus, nos termos do art. 580 do CPP.

 Acresça-se que, em virtude da aposentadoria voluntária, a magistrada 

não mais oficia nos autos, motivo pelo qual o Desembargador Marcos 

Machado, em decisão monocrática proferida em 04/04/2018, julgou extinta 

a exceção de suspeição, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, IV, do NCPC.

 Ademais, em sede de embargos declaração (REC. BEM. Declaração n. 

34355/2018, oposto na Exceção de suspeição 110924/2017) o 

Desembargador Marcos Machado confirmou a decisão proferida, no 

sentido de que a aposentadoria voluntária acarreta a perda do objeto da 

suspeição e que cabe ao juiz que sucedeu a excepta observar o 

postulado do devido processo legal.

 Desta forma, considerando que o pleito do acusado Humberto Boisapo já 

foi analisado por autoridade competente e julgado prejudicado, não cabe a 

este juízo admitir decisão contrária, o que afrontaria a decisão superior.

 Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido 

formulado pela Defesa do acusado José Geraldo Riva, às 3974/3976.

 Feitas as devidas comunicações, retornem os autos para prolação de 

sentença.

 Às providências.

 Int. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 09 de julho de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 420894 Nr: 26394-13.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO BARROS DE CARVALHO, LUCYLENE 

BARROS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004

 Vistos, etc.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 18/03/2019, às 

14:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 414387 Nr: 19352-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILMAR DO CARMO ADORNO 

- OAB:16.247B

 Ante o exposto, REJEITO AS TESES DEFENSIVAS EM RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO e com fundamento no artigo 5º, LXXVIII, CF, por economia 

processual e eficiência, sem prejuízo de eventual extinção do processo na 

forma do artigo 397 do Código de Processo Penal, desde já, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 14 de fevereiro de 

2019, às 14h00min.Expeça-se, imediatamente, o necessário, inclusive 

eventuais CARTAS PRECATÓRIAS, com prazo de 15 dias, intimando-se as 

partes da expedição da carta precatória.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 24 de 

agosto de 2018.Marcos Faleiros da SilvaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 356861 Nr: 18854-79.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HENRIQUE DA COSTA DUARTE RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674

 Vistos, etc.

Expeça-se guia e/ou Mandado de Prisão para cumprimento de pena se o 

réu não for encontrado e arquive-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva
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 Cod. Proc.: 351171 Nr: 12388-69.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS GILBERTO MALACO, OSMARIO FORTE 

DALTRO, JAN AUREO GOMES ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

LUIZ ESTEVÃO TORQUATO DA SILVA - OAB:1760/MT

 Vistos, etc.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 19/02/2019 às 

14:00 horas.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 463250 Nr: 3137-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELY ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - 

OAB:12285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono da parte 

exequente, para que no prazo legal de 15 (quinze) dias manifeste nos 

presentes autos quanto à petição de fls. 87/105.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 540321 Nr: 31828-75.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON SARATE DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON DE ALMEIDA 

MARQUES - OAB:19732

 Id. 540321.

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a presente carta precatória tem por 

finalidade a oitiva da testemunha Vírgilio Vila Moura. Sendo assim, 

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 14/11/2018 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, 14 de Setembro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 408133 Nr: 12764-84.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAUL MOTA, Cpf: 04747430121, Rg: 

2409913-9, Filiação: Nilton Borges e Francisca Nadir Mota Amorim, data de 

nascimento: 29/01/1989, brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT, 

solteiro(a), desempregado / tapeceiro, Telefone 9231-2388/6599303332. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para ABSOLVER o réu RAUL MOTA, brasileiro, solteiro, 

montador de palco, nascido em 29.01.1989, portador do RG n. 2409913-9 

e CPF n. 047.474.301-21, natural de Várzea Grande-MT, filho de Milton 

Borges e Francisca Nadir Mota Amorim, residente na Rua da 

Independência, Bairro Vista Alegre (Chácara do Seu Alonso), nesta 

Capital, com relação ao crime descrito no art. 147, “caput”, do Código 

Penal, o que faço com supedâneo no art. 386, VII, do Código de Processo 

Penal, bem como CONDENA-LO nas sanções do art. 129, §9º, do Código 

Penal.A pena prevista para o crime de lesão corporal previsto no artigo 

129, § 9º, do Código Penal é de 03 (três) meses a 03 (três) anos, de 

detenção. Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho 

que: o acusado é reincidente (Execução Penal n. 10534-69.2015.811.0042 

(Cód. 405970); o grau de culpabilidade do acusado é exacerbada, pois 

tinha pleno conhecimento do caráter reprovável da sua conduta, 

considerando o desprezo e o desvalor à incolumidade física e psicológica 

de sua genitora; conforme elementos coligidos aos autos, sua conduta 

social é péssima e sua personalidade é agressiva e transgressora, se 

mostrando o réu, costumeiro em práticas delitivas, pois, em consulta ao 

Sistema Apolo, é possível vislumbrar a existência de outros feitos 

criminais e prisões em flagrante seu desfavor; os motivos do crimes são 

frívolos, banais, de modo a não justificar a atividade delitiva, haja vista que 

a vítima é sua genitora; as circunstâncias, não diferem daquelas já 

previstas no modelo descritivo da conduta e as consequências são típicas 

do próprio delito; ademais, o comportamento da vítima em nada contribuiu 

para a prática delituosa. Considerando tais circunstâncias fixo-lhe a pena 

base em 01 (um) ano de detenção.Reconheço a circunstância agravante, 

contida no art. 61, I, do Código Penal, tendo como base a Execução Penal 

n. 11008-50.2009.811.0042 (Cód. 143859), porém deixo de aplica-la, para 

que não acarrete em “bis in idem”.Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 

01 (um) ano de detenção, uma vez que não há outras agravantes, 

nenhuma atenuante, nem causa de diminuição ou aumento de pena a ser 

considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação 

e punição do crime.Considerando o “quantum” da pena privativa de 

liberdade e tendo em vista a reincidência do recorrido, estabeleço o regime 

semi-aberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do 

artigo 33, § 2º, alínea "c" e §3º, do Código Penal.Deixo de aplicar a 

hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o réu não preenche 

os requisitos subjetivos e objetivos da norma supracitada.No que 

concerne à reparação dos danos causados pela infração (art. 384 do 

Código de Processo Penal), entendo que inoportuna e inaplicável será 

qualquer fixação de reparação de danos, até porque a questão sequer foi 

ventilada pelo Ministério Público durante a instrução processual. Deixo, 

pois, de reconhecer o valor indenizatório.Isento o acusado do pagamento 

de custas processuais, por ser pobre, na forma da Lei.Proceda-se ao 

cálculo de detração penal.Transitada em julgado, oficie-se à Justiça 

Eleitoral (art. 15, III da CF/88), forme-se o PEP, escrevendo-se o nome do 

r é u  n o  r o l  d o s  c u l p a d o s .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 14 de setembro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro
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 Cod. Proc.: 420411 Nr: 25831-19.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GABRIEL DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12941

 Vistos etc.

Permaneçam os autos conclusos para análise do pedido ministerial quanto 

ao declínio de competência deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 357207 Nr: 19252-26.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON GERALDO OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos etc.

Considerando a convocação deste magistrado para participar de reunião 

com os juízes eleitorais, redesigno o presente ato para o dia 08 de outubro 

de 2018 às 13h30min.

 Saem os presentes intimados.

Intime-se a vítima Ana Lúcia Martins da Cruz no endereço: Rua 104, 

Quadra 10, Casa 01, Setor 1, Tijucal – Cuiabá – MT.

Requisite-se o PM Eurico Parreiras Moreira.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 423908 Nr: 29642-84.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO DE MELO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO CAPOROSSI E 

SILVA - OAB:6183

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

nego provimento aos embargos de declaração em comento.X.Cumpra-se 

i n t e g r a l m e n t e  a  s e n t e n ç a  d e  f l s .  1 1 4 / 1 3 2  e 

verso.XI.Intimem-se.XII.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 529123 Nr: 20906-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GCNSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Castrillo - OAB:

 §Julgo parcialmente procedente o pedido em apreço e, por corolário, 

confirmo parcialmente a decisão liminar proferida fls. 17/18 mantendo, 

destarte, as medidas protetivas em favor da vítima pelo prazo de 06 (seis) 

meses, contados a partir da presente sentença, salvo se a vítima, ora 

autora, antes desse prazo, manifestar expressamente que não mais 

necessita das mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da 

continuidade das medidas protetivas de urgência em seu favor por mais 

tempo. Conste no mandado de intimação da sentença advertência de que, 

caso a vítima não compareça em juízo, após o prazo de seis meses de 

sua intimação, para pleitear a continuidade das medidas protetivas e 

comprovar a necessidade da continuação das mesmas, ficam, 

automaticamente, revogadas .§Revogo o item 3 da decisão liminar 

proferida (fls. 17/18), haja vista a requerente não requereu a suspenção 

do direito de visita no pedido protetivo fls. 11/12, bem como em sua 

manifestou às fls. 66 requerendo somente a manutenção das medidas 

protetivas a seu favor.§Publique-se a presente sentença no Diário de 

Justiça eletrônica, ex vi do teor talhado no preceptivo do art. 205, § 3º, do 

CPC.§Expeça-se mandado de intimação para as partes com os benefícios 

do art. 212, § 2º do CPC.§Sendo negativa a intimação da vítima da 

presente sentença 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.XVIII.Decorrido o prazo de doze meses 

sem manifestação da vítima quanto à necessidade de manutenção das 

medidas protetivas; 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.XIX.Decorrido o prazo de doze meses sem manifestação da vítima 

quanto à necessidade de manutenção das medidas protetivas, havendo 

medida protetiva de suspensão de posse de arma de fogo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 458562 Nr: 35930-14.2016.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LODC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACS, ECDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEINY LETICIA DA CRUZ - 

OAB:22051/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT

 XIX.Posto isto, ex vi do disposto no art. 370 , do CPC, determino seja 

realizado, pela equipe multidisciplinar do juízo estudo do caso com vistas a 

averiguar qual a melhor modalidade de guarda deve ser exercida pelas 

partes em relação a filha menor, visando, sobretudo, o bem estar, 

desenvolvimento e crescimento sadio do infante; qual a melhor forma e 

horários de realização de visitas a menor; qual das partes possui 

melhores condições de manter a guarda e as condições socioeconômicas 

das partes, com vistas a se aferir o binômio necessidade-possibilidade 

quanto ao pedido de alimentos. Fixo prazo de 40 (quarenta) dias para 

entrega do laudo.XX.Quanto à distribuição do ônus da prova (CPC, art. 

357, III), compulsando os autos verifico que a ré não suscitou, em sua 

contestação, qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor, incumbindo, portanto, ao autor o ônus da prova dos fatos 

constitutivos do seu alegado direito, ex vi do teor talhado no preceptivo do 

art. 373, I, do CPC. De igual forma, verifico que o autor/reconvindo não 

suscitou, em sua contestação à reconvenção (fls.137/140), qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerida/reconvinte, 

incumbindo, portanto, a esta o ônus da prova dos fatos constitutivos do 

seu alegado direito.XXI.Para a decisão do mérito da celeuma deverão ser 

enfrentadas as seguintes questões de direito (CPC, art. 357, IV): 

alimentos, guarda e visitação.XXII.Tendo em vista a existência de indícios 

de prática de alienação parental, defiro a cota ministerial e, por corolário, 

determino, ad cautelam, que a requerida se abstenha de mudar para outra 

Comarca com a menor, sem prévia comunicação e avaliação do 

juízo.XXIII.Proceda-se a juntada de cópia da sentença proferida nos autos 

de Medida Protetivas ID. 451297 aos presentes autos, conforme pugnado 

p e l o  p a r q u e t  ( f l s .  1 8 4 / 1 8 6 ) . X X I V . E x p e ç a - s e  o 

necessário.XXV.Intimem-se.XXVI.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 314274 Nr: 13057-93.2011.811.0042

 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: GHM, RGFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NHFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:11.866, Simony Maria da Silva Barradas - 

OAB:15.447, Simony maria da silva rocha - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª ANA LÚCIA RICARTE - 

OAB/MT 4.411 - OAB:, HELOISA FERREIRA MICCOLI - OAB:18366/MT, 

JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/O

 Vistos etc.

I. Intime-se via DJE o patrono do requerido para que, no prazo lega, 
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apresente impugnação à contestação da reconvenção (fls. 591/595)

II. Após, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificadamente.

III. No seguimento, considerando que a presente ação versa sobre 

interesse de incapaz, abra-se vista ao Ministério público para 

especificação de eventual prova que pretenda produzir.

IV. Por fim, volvam-me os autos conclusos para despacho saneador ou 

julgamento antecipado da lide.

V. Proceda-se a abertura de novo volume dos autos, observando o artigo 

337 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 385407 Nr: 27474-46.2014.811.0042

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFTF, SVST, VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laelço Cavalcanti Junior - 

OAB:14954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3330/MT

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que o advogado da autora, a despeito de 

intimado, não se manifestou nos autos (fl. 154).

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.: 333887 Nr: 14496-08.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DOS SANTOS MEIRA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATÁLIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6.069 - MT, JOÃO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/MT, JOSÉ CARLOS PINTO - OAB:2286/MT, MARCEL DE 

MARCHI (ESTAGIÁRIO UNIC) - OAB:19390/E

 Vistos etc.

 I. Homologo a desistência formulada pelo Ministério Público em relação à 

oitiva da vítima Maria Luiza Correa da Costa.

II. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro 

de 2019, às 13h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

III. Intime-se via DJE o patrono do acusado que tome ciência e participe do 

ato.

IV. Ciência ao Ministério Público.

V. Expeça-se mandado de intimação das testemunhas arroladas pelas 

partes e do réu para que compareçam ao ato, com os benefícios do art. 

212, § 2º do CPC.

VI. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 501331 Nr: 40393-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/MT

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que o indigitado comprovou o pagamento 

da fiança (fls. 93/95), conforme determinado no HC nº 

10041112-85.2018.8.11.0000.

II. Posto isto, intime-se o patrono do acusado, para que, no prazo de 05 

dias, proceda a retirada do cheque dado em calção, aportado nos autos.

III. Ante a certidão de fls. 68, expeça-se novo mandado de intimação para 

a vítima, com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

IV. Após, sendo positiva da intimação da vítima, proceda à baixa e 

anotações de estilo, arquive-se o presente feito.

V. Intimem-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 514441 Nr: 6952-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LCDSSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigo Ezequiel - 

OAB:21502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigo Ezequiel - 

OAB:21502

 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. 34/41) e, 

por corolário declaro extinto o vínculo matrimonial existente entre o 

casal.IX.Intime-se via DJE o patrono das partes, para que, no prazo de 10 

dias, aporte aos autos copia da certidão de casamento.X.Após, 

expeça-se mandado de averbação, fazendo constar que a varoa voltará a 

usar seu nome de solteira: Ludmilla Carolina de Souza Sampaio.XI.Revogo 

as medidas protetivas deferidas em favor da vítima.XII.Após, transitado em 

julgado e procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

presentes autos.XIII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 373819 Nr: 14956-24.2014.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/MT, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo de Oliveira da Cruz - 

OAB:16377/MT

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que as partes entabularam acordo 

extrajudicial às fls. 360/362, bem como requerem sua homologação.

II. Considerando que a autora não estava desacompanhado por seu 

patrono, intime-se o mesmo via DJE para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste sobre o referido acordo.

III. Após, abra-se vista ao Ministério Público para que se manifeste, haja 

vista que a presente ação versa sobre interesse de incapaz, fato que 

impõe a intervenção do Ministério Público (CPC, art. 178, II) antes de se 

praticar qualquer decisão nos autos, sob pena de nulidade, conforme 

estatui o art. 279 do CPC.

IV. Expeça-se o Alvará de levantamento de valores depositados pelo réu 

em conta única e vinculados a este feito, conforme já determinado.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se com urgência.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 246 de 376



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 416383 Nr: 21531-14.2015.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:18.857, Jaqueline Lima de Souza - OAB:15924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12035

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, redesigno o ato para o dia 19 de 

setembro de 2018 às 14h30min.

II. Nos termos do determinado no artigo 455, do CPC, cabe ao advogado 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, 

observando-se o disposto no § 1º e seguintes do mesmo dispositivo.

III. Intimem-se pessoalmente ambas as partes para que prestem 

depoimento pessoal em audiência, devendo constar do mandado as 

advertências constantes nos § 1º e 2º do artigo 385 do CPC.

 IV. Ciência ao Ministério Público.

V. Intimem-se

VI. Cumpra-se.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500008-46.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA APARECIDA BONFIM (EXEQUENTE)

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: CELIA APARECIDA BONFIM 

– (CPF N° 178.903.301-20). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – 

(CNPJ N° 03.507.415/0003-06).Valor líquido: R$20.569,40 - cálculo no Id. 

14751944. (Sendo o valor de R$16.455,52 referente a parte autora e o 

valor de R$4.113,88 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$20.569,40 (vinte mil quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta 

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” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501235-37.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

ROSANGELA CAMARGO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

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. Prestadas Informações no mandado de segurança. 

Aguarde-se, em secretaria a decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a 

juntada do acórdão, conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504016-66.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEDERSON LUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

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. Prestadas Informações no mandado de segurança. 

Aguarde-se, em secretaria a decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a 

juntada do acórdão, conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0506151-51.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

ZENILDE BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

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. Prestadas Informações no mandado de segurança. 

Aguarde-se, em secretaria a decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a 

juntada do acórdão, conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505216-11.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

MARIA LAUDELINA SOARES (REQUERENTE)

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. Prestadas Informações no mandado de segurança. 

Aguarde-se, em secretaria a decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a 

juntada do acórdão, conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502187-50.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

MARIVALDA RODRIGUES DE JESUS ALMEIDA (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc. Prestadas informações no mandado de segurança. 

Aguarde-se em secretaria a decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a 

juntada do acórdão, conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 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: 1000417-23.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA (ADVOGADO(A))

MARINHO SESTAROLLI NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para CONDENAR a parte reclamada, a viabilizar a 

transferência da paciente para um leito de Unidade de Terapia Intensiva – 

UTI, em hospital que disponha de condições técnicas para dar suporte ao 

seu caso, nos moldes da prescrição médica, a custo e ônus da parte 

reclamada. E, por consequência,DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015.Para fins de 

execução, intime-se a parte reclamante para juntar aos autos o 

comprovante de residência atualizado. 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. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva. Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001049-83.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk (ADVOGADO(A))

MARTA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

REINALDO DE LAMONICA FREIRE (EXEQUENTE)

ANTONIO DE SOUZA MORENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito da parte 

exequente com o Estado no valor de R$ 20.358,14 (vinte mil trezentos e 

cinquenta e oito reais e quatorze centavos) e com o Mato Grosso 

Previdência – MTPREV no valor de R$ 16.547,39 (dezesseis mil quinhentos 

e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos).Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Transitada em julgado, expeça-se o 

correspondente ofício requisitório. E, após, arquive-se com a baixa 

necessária.Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o 

presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Ingridy Taques 

Camargo,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 

20 de julho de 2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504833-96.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO NOBREGA ESTRAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

41.475,98 (quarenta e um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e 

noventa e oito centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

correspondente ofício requisitório. E, após, arquive-se com as baixas 

necessárias. 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. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 20 de julho de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003431-49.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

OTAVIO DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), referente aos honorários de defensor 

dat ivo dos processos de nº  25291-34.2016.811.0042 ; 

2 1 6 7 2 - 6 7 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 1 1 8 5 - 3 8 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 4 2  e 

20671-52.2011.811.0042, em tramite junto a 4ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá-MT. 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, INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 4ª Vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá-MT acerca da presente execução e pagamento. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 28 de 

agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502172-81.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ROSANE SANTOS LOPES TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor total de 

R$8.610,20 (oito mil seiscentos e dez reais e vinte centavos). Cumpra-se 

a Súmula Vinculante 47, do STF, em relação aos honorários. Sem custas 
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nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o correspondente ofício requisitório. E, após, arquive-se com a 

baixa necessária. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 21 de julho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 296, DE 14 DE SETEMBRO 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 ;

Considerando, Ofício 008-2018, datado de 06.09.2018 CIA 

0725933-15.2018.8.11.0003, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Flávia Regina Souza Pereira, matrícula nº 

14223, como Gestora Judiciário , na 1ª Vara Criminal, no dia 28 de 

setembro de 2018 e no período de 12 a 26 de novembro de 20 18, em 

razão do usufruto de folgas compensatórias da servidora Karoline di Paula 

Pistori Machado, matrícula nº 22135.

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

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 297, DE 14 DE SETEMBRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando, pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível, Luiz Antonio Sari, por intermédio do Ofício nº 

0 7 8 - 2 0 1 8 - G a b i n e t e ,  d a t a d o  d e  1 3 . 0 9 . 2 0 1 8  -  C I A 

0726079-56.2018.8.11.0003, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhor a Larissa Utzinger Dias Daud, portadora da 

Cédula de Identidade RG - 42609696-4 SSP- SP, cadastrada no CPF 

344.178.578-90, para exercer o cargo de Assessora de Gabinete I, a 

partir da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, 

que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

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

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 298, DE 14 DE SETEMBRO DE 20 18

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível, Luiz Antonio Sari, por intermédio do Ofício nº 

078-2018-Gab. datado de 13.09.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhor a Adriely Aparecida Cezareto, portadora da 

Cédula de Identidade RG - 2170961-0 SSP- MT, cadastrada no CPF 

036.599.751-09, para exercer o cargo de Assessor de Gabinete II, a partir 

da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, que 

deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

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

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 299, DE 17 DE SETEMBRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública, Edson Dias Reis, por 

intermédio do Ofício nº 039-2018-Gab. datado de 12.09.2018, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 17 de setembro de 201 8, o servidora 

Isabela Mattoso, matrícula 34248, portadora da Cédula de Identidade RG - 

20874103 SSP-MT, cadastrad a no CPF 046.422.511-62, do cargo de 

Assessor de Gabinete II, da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública .

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

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 765091 Nr: 15904-83.2014.811.0003

 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): AUGUSTO CESAR SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 15904-83.2014.811.0003 - Código 765091

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR SILVA SANTOS

INTIMANDO(A, S): Omni s/a - Credito e Financiamento e Investimento, 

CNPJ: 92228410000102, brasileiro(a), Endereço: Av. São Gabriel, 555, 5º 

Andar, Bairro: Itaim Bibi, Cidade: São Paulo-SP.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO PARA QUE NO PRAZO DE (5) CINCO DIAS, DÊ 

ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO, (artigo 485, inciso III, § 

1º, CPC).

Rondonópolis - MT, 14 de setembro de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 738989 Nr: 1337-47.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:OAB/MT 18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
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AUTOS N. 1337-47.2014.811.0003 - Código 738989

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO FIAT S/A

PARTE REQUERIDA: MIRIAN SILVA LOPES

INTIMANDO(A, S): Requerente: Banco Fiat s/a, CNPJ: 61190658000106, 

brasileiro(a), Endereço: Av. Antonio Massa N°361, Bairro: Centro, Cidade: 

Poá-SP

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, PARA QUE NO 

PRAZO DE (5) CINCO DIAS, DÊ ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO.

Rondonópolis - MT, 14 de setembro de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 705981 Nr: 659-03.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUZA DOS SANTOS PINTO, SAMER CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DOS S. PINTO ME, PAULO CESAR DORN 

NOBREGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMER CLEMENTE - 

OAB:6369-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto as 

respostas dee ofício de fls. 157/166; 167/193; 195/205

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 896700 Nr: 4204-71.2018.811.0003

 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: EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR, GINA LUZ 

BORGES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL 

DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data não apontou aos autos o AR referente à 

carta de citação de fls. 40, motivo pelo qual procedo a intimação do 

advogado do embargante para manifestar-se nos autos quanto a certidão 

de fls. 42 bem como para requer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 822773 Nr: 3891-81.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENJAMIN RAMPELOTO, IZABEL 

CRISTINA RAMPELOTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3891-81.2016

Ação: Cobrança de Honorários Advocatícios

 Autor: Armando Otávio Marcondes Guidio.

Réu: Espólio de Benjamim Rampeloto.

Representante: Izabel Cristina Rampeloto de Moraes.

Vistos, etc...

Compulsando detidamente os fólios processuais, observa-se que não 

aportou a decisão final do Agravo de Instrumento nº 

1013860-78.2017.8.11.0000 até a presente data, assim, determino à 

serventia que certifique o seu desate, acostando os documentos 

pertinentes.

Após, remetam os autos conclusos para análise do pedido formulado pelo 

autor às (fls.501/503).

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726842 Nr: 7753-65.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA, 

ANDRE RICARDO ORSSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A, TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18436/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7753-65.2013

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Itaú Unibanco S.A.

Executados: Imoto Centro Oeste Equipamentos Ltda e Outro.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.103), não verifico nenhum elemento plausível 

para acolhê-lo, haja vista que os executados já foram citados, conforme 

se observa da certidão de (fl.51), assim, indefiro o pedido.

Em caso de inércia, cumpram os demais termos da decisão de (fl.102).

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 720801 Nr: 1843-57.2013.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R C WORLD IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA ME, AFONSO FERREIRA MACHADO, CLAUDIA MARA DE JESUS 

MACHADO, ANTONIA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/PR 22819, 

GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1843-57.2013

Ação: Ordinária de Cobrança

 Autor: Banco do Brasil S.A.

Réus: Rc World Importação e Exportação Ltda e Outros.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.119), hei por bem em suspender 

o processo, com fulcro no artigo 313, inciso I do Código de Processo Civil 

e determino ao autor que cumpra o disposto no §2º, inciso I do artigo 

supra, no prazo de (60) sessenta dias, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.
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Rondonópolis, 13 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 886558 Nr: 451-09.2018.811.0003

 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: ANTÔNIO RUBENS GASPARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGON EMILIO BRENDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SILVA GONÇALVES - 

OAB:25.174/PR, FERNANDO SILVA GONÇALVES FILHO - 

OAB:56.648/PR, RAFAEL BET GONÇALVES - OAB:41565, TATHIANE 

MICHELE GRODISKI GONÇALVES - OAB:88359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:OAB/ MT 10.74B

 (...)DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de 

(15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 13 de 

setembro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 849376 Nr: 11213-55.2016.811.0003

 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: SOLENE DEUSA ALMANCA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CARIMA LTDA, ESPÓLIO DE 

SOUVENIR DAL BO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO PONTES - 

OAB:16.316/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOUVENIR DAL BO JUNIOR - 

OAB:, SOUVENIR DAL BO JUNIOR - OAB:11058/O

 (..)DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de 

(15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 13 de 

setembro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 819768 Nr: 2829-06.2016.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR SANTOS DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE IMOBILIARIA CELLOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2829-06.2016

Ação: Usucapião Extraordinário

Autor: Gilmar Santos da Cunha.

Ré: Sociedade Imobiliária Cellos Ltda.

Vistos, etc...

Inicialmente, determino à serventia que cientifique a União, o Estado e o 

Município, encaminhando os documentos necessários, bem como, citem os 

confinantes qualificados à (fl.50).

De outro lado, pelo que se verifica da certidão de (fl.92), a ré Sociedade 

Imobiliária Cellos Ltda, bem como, os réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados foram devidamente citados e 

não contestaram a ação.

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (10) 

dez dias, bem como, ao ilustre representante do Ministério Público, após 

conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 784686 Nr: 8031-95.2015.811.0003

 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: DOMANI LOCADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. MOREIRA COMÉRCIO(ESTOFADOS 

MOREIRA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL
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Feitos Cíveis nº 8031-95.2015

Ação: Cobrança

Autora: Domani Locadora Ltda.

Ré: C. A. Moreira Comércio (Estofados Moreira).

Vistos, etc...

Pelo que se verifica da certidão de (fl.63), o réu fora devidamente citado e 

não contestou a ação.

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (10) 

dez dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707126 Nr: 1877-66.2012.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON COSTA SOARES ME, NALVA NILTA 

DE SOUZA BARROS MELO, RIVIAN FERREIRA DIAS

 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: JULIANO DA SILVA BARBOZA 

- OAB:OAB/MT14573

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1877-66.2012

Ação: Ordinária Condenatória

Autor: Banco do Brasil S.A.

Réus: Clayton Costa Soares Me e Outros.

Vistos, etc...

Pelo que se verifica da certidão de (fl.173), os réus Nalva Nilta de Souza 

Barros Melo e Rivian Ferreira Dias foram devidamente citados e não 

contestaram a ação.

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (10) 

dez dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820102 Nr: 2984-09.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERSON SOARES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S.A, PASSAREDO 

TRANSPORTES AÉREOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:OAB/MT14522, FÁBIO RIVELLI - OAB:MT 19023A, 

MARCELO AZEVEDO KAIRALLA - OAB:143.415/SP, VIVIAN ROSSI M. 

DA COSTA - OAB:11813 MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2984-09.2016

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Roberson Soares Xavier.

Executadas: Tam Linhas Aéreas S.A. e Outra.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.140) e da certidão de (fl.142), hei 

por bem em deferir o levantamento dos valores penhorados à (fl.137), com 

suas devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730832 Nr: 11376-40.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE SOUZA COCHARRO OLIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A (GRUPO ENERGISA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:13772, BRUNO GARCIA PERES - OAB:MT/14.280-B, RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11376-40.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Terezinha de Souza Cocharro Oliani.

Executada: Cemat – Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fls.250/251) e de (fl.253), hei por 

bem em deferir o levantamento dos valores penhorados à (fl.244), com 

suas devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 823878 Nr: 4255-53.2016.811.0003

 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: CHYLISMARA RODRIGUES SOUZA

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

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4255-53.2016

Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat

Autora: Chylismara Rodrigues Souza.

Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.A.

Vistos, etc...

 Analisando os termos dos petitórios de (fls.125/127) e (fls.128/129), hei 
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por bem em deferir o levantamento dos valores depositados à (fl.127), 

com suas devidas correções, em favor da parte autora, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra, façam as anotações devidas e após, 

arquive-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 793581 Nr: 11696-22.2015.811.0003

 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: DIOCESE DE RONDONÓPOLIS- IGREJA NOSSA 

SENHORA APARECIDA

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

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11696-22.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Diocese de Rondonópolis – Igreja Nossa Senhora Aparecida.

Executada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

 Vistos, etc...

Diante da divergência das partes com relação ao demonstrativo de 

(fls.117), conforme se verifica às (fls.131; fls.140/verso), hei por bem em 

determinar a remessa dos autos à Contadora Judicial, para confecção de 

cálculo atualizado do débito, em consonância com a sentença de 

(fls.80/87), decotando-se os valores depositados às (fls.122/verso) e, em 

havendo saldo, deverá ser computada a multa e os honorários 

estabelecidos no §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação 

em (10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726843 Nr: 7754-50.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A ( BANCOS ITAU S/A E UNIBANCO 

)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA, 

ANDRE RICARDO ORSSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7754-50.2013

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Itaú Unibanco S.A.

Executados: Imoto Centro Oeste Equipamentos Ltda e Outro.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.85), hei por bem em deferir o 

pedido e, via de consequência, determino a citação dos executados por 

edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de 

Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte exequente, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

exequente, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 13 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727661 Nr: 8520-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON TADEU ZONZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8520-06.2013

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Hsbc Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo.

Executado: Edson Tadeu Zonzini.

 Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.78) e compulsando detidamente os fólios 

processuais, verifica-se que o cálculo de (fls.19/20) está defasado, 

assim, hei por bem em determinar a intimação da parte exequente, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos 

demonstrativo de cálculo do débito atualizado, bem como, requeira o que 

de direito, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 703707 Nr: 11684-47.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO BALBINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO PEREIRA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO PEREIRA 

BUQUIGARÉ JÚNIOR - OAB:11687/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11684-47.2011

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Fermino Balbino Ferreira.

Executado: Clodoaldo Pereira de Deus.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.90), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.
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Rondonópolis, 13 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 344983 Nr: 473-24.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADAO JOSE PINTO DE ALMEIDA, 

SONIA REGINA DIAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERCINO LAZARO RODRIGUES 

- OAB:MT/ 4405-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 473-24.2005

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Eunice de Souza.

Executado: Espólio de Adão José Pinto de Almeida.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.335), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 13 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 67117 Nr: 2354-80.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO PELEGRINO MARTINELLI, ESPÓLIO 

DE ADOLPHO THADEU VIEIRA, ESPÓLIO DE PEDRO PEREIRA NEVES, 

LUZIA CANDIDA CAMPOS MARTINELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070/SP, JÉSSIKA LOPES BORGES - OAB:OAB/MT 17409, 

JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B, RENATO 

MARCELINO DOLCE DE SOUZA - OAB:5161/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo nº 2354-80.1998

Ação: Execução por Quantia Certa

 Exequente: Banco Bamerindus do Brasil S.A. (Atual Banco Sistema S.A.).

Executados: Espólio de Adolpho Thadeu Vieira e Outros.

Vistos, etc...

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A. (ATUAL BANCO SISTEMA S.A.), 

com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente ação de 

“Execução por Quantia Certa” em desfavor de ESPÓLIO DE ADOLPHO 

THADEU VIEIRA, OSVALDO PELEGRINO MARTINELLI, LUZIA CÂNDIDA 

CAMPOS MARTINELLI E ESPÓLIO DE PEDRO PEREIRA NEVES, 

devidamente qualificados e após seu processamento, sobreveio a 

certidão de (fl.292), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Considerando os termos da certidão de (fl.292) e compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que fora alcançado o objetivo almejado, 

qual seja, o recebimento do crédito, por isso, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A. (ATUAL BANCO SISTEMA S.A.), 

em desfavor de ESPÓLIO DE ADOLPHO THADEU VIEIRA, OSVALDO 

PELEGRINO MARTINELLI, LUZIA CÂNDIDA CAMPOS MARTINELLI E 

ESPÓLIO DE PEDRO PEREIRA NEVES, ambos qualificados, com julgamento 

de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 741374 Nr: 2908-53.2014.811.0003

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA TEXTIL MATO GROSSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR MENDES BEZERRA 

JUNIOR - OAB:CE/15.786

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2908-53.2014

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Volkswagen S.A.

Ré: Santana Têxtil Mato Grosso S.A.

 Vistos, etc...

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO, em causa própria, na ação de “Busca 

e Apreensão” que moveu BANCO VOLKSWAGEN S.A., em desfavor de 

SANTANA TÊXTIL MATO GROSSO S.A., ambos devidamente qualificados, 

postulou às (fls.242/243), pugnando pela conversão do feito em 

‘Cumprimento de Sentença – Execução de Honorários Sucumbenciais’, 

juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, vindo-me 

conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 782150 Nr: 7057-58.2015.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO LUIZ SPIGOSSO, MARIA DE FÁTIMA 

SPIGOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA LUIZA GREGORIO 

AZEVEDO - OAB:OAB/MT 19-388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7057-58.2015

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito

Autores: Nivaldo Luiz Spigosso e Maria de Fátima Spigosso.

Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.172/177), hei por 

bem em deferir os pedidos, mediante as cautelas de estilo.

Cumprida a determinação supra, façam as anotações de estilo e 

arquive-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 399337 Nr: 12831-50.2007.811.0003

 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: MOHAMED IBRAHIM CHARANEK, IBRAHIM MOHAMED 

CHARANEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAQUINAS BECKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS, GILSON JOSÉ POPIOLEKI DOS SANTOS - 

OAB:48.746/RS

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 12831-50.2007

Ação: Execução de Sentença

 Exequentes: Mohamed Ibrahim Charanek e Ibrahim M. Charanek.

Executada: Máquinas Becker Ltda.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fls.397/398), hei por bem em 

deferir o pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de (60) 

sessenta dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intimem pessoalmente os exequentes, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, CPC), deem andamento ao feito, 

sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805673 Nr: 16570-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAKEMATIC LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIGO AUTO PEÇAS EIRELI - EPP, MARCOS 

APARECIDO DE GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA NAVARRO RODRIGUES - 

OAB:, ROBERTO PEREIRA GONCALVES - OAB:105.077/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 16570-50.2015

Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Brakematic Ltda.

Executados: Vigo Auto Peças Eireli Epp e Outro.

 Vistos, etc...

Analisando a pretensão formulada pelo exequente às (fls.85/verso), hei 

por bem em indeferi-la, tendo em vista que o veículo possui restrição 

judicial de outra Comarca (fl.84), não sendo possível a sua penhora.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 869554 Nr: 6414-32.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANIERI QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SIRSO CARRAFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON QUEIROZ LOPES - 

OAB:9821/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6414-32.2017

Ação: Carta Precatória

Requerente: Ranieri Queiroz.

Requerido: Pedro Sirso Carrafa.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.21) e o disposto no artigo 393, 

§2º da C.N.G.C. - TJMT, determino a devolução da precatória com as 

baixas e homenagens de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 889851 Nr: 1644-59.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMATTO MOBILIA E DESIGN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1644-59.2018

Ação: Carta Precatória

Requerente: Banco do Brasil S.A.

Requerido: Formatto Mobilia e Design Ltda.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.29) e o disposto no artigo 393, 

§2º da C.N.G.C. - TJMT, determino à serventia que expeça ofício ao Juízo 

Deprecante, solicitando providências, com prazo de (30) trinta dias, sob 
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pena de devolução imediata.

Em caso de inércia, proceda-se a devolução da precatória com as baixas 

de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 875366 Nr: 8568-23.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYR MARIA BIASI GOMEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇO RODRIGUES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA POZZA - 

OAB:OAB/SC 19628, FELIPE LOLLATO - OAB:19174/SC, LEANDRO 

BELLO - OAB:69957/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8568-23.2017

Ação: Carta Precatória

Requerente: Nayr Maria Biasi Gomez.

Requerido: Lourenço Rodrigues Nogueira.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.35) e o disposto no artigo 393, 

§2º da C.N.G.C. - TJMT, determino à serventia que expeça ofício ao Juízo 

Deprecante, solicitando providências, com prazo de (30) trinta dias, sob 

pena de devolução imediata.

Em caso de inércia, proceda-se a devolução da precatória com as baixas 

de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 894728 Nr: 3417-42.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO CHAVES, TANIA FRATARI CHAVES 

ZADROZNY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO TEIXEIRA BORGES - ME, 

TEREZINHA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/13.733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3417-42.2018

Ação: Carta de Ordem

Requerentes: Valdomiro Chaves e Tania Fratari Chaves Zadrozny.

Requeridos: Leonardo Teixeira Borges Me e Terezinha Ferreira.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.18) e o disposto no artigo 393, 

§2º da C.N.G.C. - TJMT, determino à serventia que expeça ofício ao Juízo 

Deprecante, solicitando providências, com prazo de (30) trinta dias, sob 

pena de devolução imediata.

Em caso de inércia, proceda-se a devolução da carta com as baixas de 

estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 447288 Nr: 2467-77.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA ERIKA PETROWSKI, DIRCEU CARLOS 

BACKERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMILIO MONTEIRO DE 

MAGALHÃES - OAB:8.988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12 .387 ,  JACO CARLOS S ILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT15013A

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE MÍNIMA a impugnação ao cumprimento de 

sentença (fls.257/261), promovida por MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S.A., em desfavor de IRACEMA ERIKA PETROWSKI E 

DIRCEU CARLOS BACKERS, todos com qualificação nos autos. Deixo de 

condenar a parte exequente em honorários advocatícios, em razão do 

acolhimento mínimo da impugnação.Transcorrido o prazo recursal, defiro o 

levantamento do valor atualizado até esta data, no importe de R$445,37 

(quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos), conforme 

cálculo em anexo, em favor da executada, expedindo-se o competente 

alvará judicial.No que tange ao saldo remanescente, este, deverá ser 

levantado pelos exequentes, expedindo-se o necessário.Por fim, 

conclui-se que fora alcançado o objetivo almejado, qual seja, o 

recebimento do crédito, por isso, só há um caminho a ser trilhado, qual 

seja, a extinção do feito.Face ao exposto e princípios de direito atinentes à 

espécie, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente 

processo, promovido por IRACEMA ERIKA PETROWSKI E DIRCEU CARLOS 

BACKERS, em desfavor de MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A., 

com qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.Custas pela parte 

executada.Façam as baixas devidas.Transitada em julgado, o que deve 

ser certificado e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 13 de 

setembro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 402796 Nr: 16295-82.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRIANI & SIRIANI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÉTRICA SERPAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo nº 16295-82.2007

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Siriani & Siriani Ltda.

Executada: Elétrica Serpal Ltda.

Vistos, etc...

SIRIANI & SIRIANI LTDA, via seu bastante procurador, na ação de 

“Execução de Sentença” que move em desfavor de ELÉTRICA SERPAL 

LTDA, devidamente qualificada, ingressou com o petitório de (fls.439), 

vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

SIRIANI & SIRIANI LTDA, em desfavor de ELÉTRICA SERPAL LTDA, com 

qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.
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Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 417796 Nr: 217-42.2009.811.0003

 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: MIRIELI ALVES ORMOND, FABRICIA FELIX ORMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA QUEBEC LTDA, CTQ 

CONSÓRCIO TOCTA QUEBEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, XIMENA TEIXEIRA CAMPOS - OAB:MT/8.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO - 

OAB:28.141/GO

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 217-42.2009

Ação: Reparação de Danos Materiais e Morais

 Autora: Mirieli Alves Ormond.

Réus: Construtora Quebec S.A. e CTQ – Consórcio Toctao Quebec.

Vistos, etc...

MIRIELI ALVES ORMOND, com qualificação nos autos, ingressou neste 

juízo com a presente ação de “Reparação de Danos Materiais e Morais por 

Acidente de Veículos” em desfavor de CONSTRUTORA QUEBEC S.A. E 

CTQ – CONSÓRCIO TOCTAO QUEBEC, devidamente qualificado e após 

seu processamento, apresentaram manifestação e documentos às 

(fls.786/797), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos propostos por MIRIELI ALVES 

ORMOND, em desfavor de CONSTRUTORA QUEBEC S.A. E CTQ – 

CONSÓRCIO TOCTAO QUEBEC.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após feitas as 

anotações de estilo, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 776825 Nr: 4979-91.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210A, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:OAB/MT11210A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4979-91.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Bom Jesus Agropecuária Ltda.

Executados: Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas Augustin.

Vistos, etc...

ALEXANDRE AUGUSTIN E LOUIZE HONORATO DE FREITAS AUGUSTIN, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com 

“Embargos Declaratórios” pelos fatos narrados no petitório de (fl.756) e, 

instada a se manifestar, a parte exequente/embargada, permaneceu inerte 

(fl.761), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, dispõe que:

“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.”

Analisando os fatos elencados pelos embargantes, verifica-se que lhes 

assiste razão parcialmente, uma vez que fora deferida a prorrogação da 

blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores, conforme 

decisão datada de 10.05.2016, restando ainda, suspensa sua realização, 

conforme decisão de 12.04.2018, ambas do Feito nº 

14639-12.2015.811.0003, em tramite perante a 4ª Vara Cível desta 

Comarca.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, ACOLHO 

PARCIALMENTE os embargos ofertados por ALEXANDRE AUGUSTIN E 

LOUIZE HONORATO DE FREITAS AUGUSTIN, com qualificação nos autos 

e, via de consequência, suspendo o feito, devendo aguardar em cartório a 

informação, pela parte exequente, da realização do ato retromencionado e 

consequentemente o fim do prazo de blindagem.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710205 Nr: 5159-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR LIMA RODRIGUES

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

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

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5159-15.2012

Ação: Consignação em Pagamento c/c Revisional de Contrato

Autor: Valdir Lima Rodrigues.

Réu: Banco Itaucard S.A.

Vistos, etc...

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a pretensão de 

(fls.383/384), intitulada como ‘Embargos de Declaração’ é totalmente 

impertinente, haja vista que não encontra respaldo no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, pois, discute contradição em intimação 

formalizada pela serventia, assim, deixo de analisá-lo.

Ademais, anulo os atos de (fls.385/388), eis que completamente alheios à 

realidade dos autos.

Por fim, façam as anotações devidas e após, arquive-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.
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Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 52188 Nr: 614-24.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESARIO DA SILVA, MANOEL 

CESARIO NETO

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

OAB:5658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo nº 614-24.1997

Ação: Execução

 Exequente: Sadia S.A.

Executados: Antônio Cesário da Silva e Manoel Cesário Neto.

Vistos, etc...

SADIA S.A., com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a 

presente ação em desfavor de ANTÔNIO CESÁRIO DA SILVA E MANOEL 

CESÁRIO NETO, devidamente qualificado, tendo a exequente abandonado 

a causa por mais de (30) trinta dias e após devidamente intimada a dar 

andamento ao feito, não o fez, como se pode verificar pelos elementos 

contidos no processo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.183), e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO o presente processo promovido por SADIA S.A., em desfavor de 

ANTÔNIO CESÁRIO DA SILVA E MANOEL CESÁRIO NETO, todos com 

qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, 

inciso III, § 1º e §2º, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente.

Façam as baixas das penhoras.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 869 Nr: 705-56.1993.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEKA AGRO INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE CEREAIS ALVES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT, RICHARD ABECASSIS - OAB:29.016/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo nº 705-56.1993

Ação: Execução

 Exequente: Teka Agro Industrial S.A.

Executado: Comercial de Cereais Alves Ltda.

Vistos, etc...

TEKA AGRO INDUSTRIAL S.A., com qualificação nos autos, ingressou 

neste juízo com a presente ação em desfavor de COMERCIAL DE CEREAIS 

ALVES LTDA, devidamente qualificado, tendo a exequente abandonado a 

causa por mais de (30) trinta dias e após devidamente intimada a dar 

andamento ao feito, não o fez, como se pode verificar pelos elementos 

contidos no processo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.208), e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO o presente processo promovido por TEKA AGRO INDUSTRIAL 

S.A., em desfavor de COMERCIAL DE CEREAIS ALVES LTDA, todos com 

qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, 

inciso III, § 1º e §2º, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente.

Façam as baixas das penhoras.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 702825 Nr: 10803-70.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO NERY STECCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES 

- OAB:13772, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 10803-70.2011

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Vivo S.A. – Telefônica Brasil S.A.

Executado: Fabrício Nery Stecca.

Vistos, etc...

VIVO S.A. – TELEFÔNICA BRASIL S.A., com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente ação em desfavor de FABRÍCIO 

NERY STECCA, devidamente qualificado, tendo a exequente abandonado 

a causa por mais de (30) trinta dias e após devidamente intimada a dar 

andamento ao feito, não o fez, como se pode verificar pelos elementos 

contidos no processo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.197), e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO o presente processo promovido por VIVO S.A. – TELEFÔNICA 

BRASIL S.A., em desfavor de FABRÍCIO NERY STECCA, todos com 

qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, 

inciso III, § 1º e §2º, ambos do Código de Processo Civil, condenando a 

parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 

10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, CPC), bem como, 

ao pagamento das custas processuais.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.
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Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 404411 Nr: 167-50.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAEKO MATSUOKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARA CRISTINA LANDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 167-50.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Taeko Matsuoka.

Executada: Lara Cristina Landim.

Vistos, etc...

TAEKO MATSUOKA, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo 

com a presente ação em desfavor de LARA CRISTINA LANDIM, 

devidamente qualificado, tendo a exequente abandonado a causa por mais 

de (30) trinta dias e após devidamente intimada a dar andamento ao feito, 

não o fez, como se pode verificar pelos elementos contidos no processo, 

vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.88), e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO o presente processo promovido por TAEKO MATSUOKA, em 

desfavor de LARA CRISTINA LANDIM, todos com qualificação nos autos e, 

o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, inciso III, § 1º e §2º, 

ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, devendo ser observado, no caso, o 

disposto no artigo 98, §3º do códex legal.

Proceda-se a devolução dos valores penhorados, em favor da executada, 

a qual deverá ser intimada pessoalmente para apresentar os dados 

bancários e, uma vez vindo aos autos, expeça-se o competente alvará 

judicial.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após feitas as 

anotações de estilo, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 770461 Nr: 2376-45.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIDELMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO MIRANDA 

MELLO - OAB:4363-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 2376-45.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Rosidelma da Silva.

Executada: Viação São Luiz Ltda.

Vistos, etc...

ROSIDELMA DA SILVA, via seu bastante procurador, na ação de 

“Execução de Sentença” que move em desfavor de VIAÇÃO SÃO LUIZ 

LTDA, devidamente qualificada, ingressou com o petitório de (fl.102) e, a 

parte executada, por sua vez, permaneceu inerte, conforme se observa 

da certidão de (fl.103), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

ROSIDELMA DA SILVA, em desfavor de VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA, com 

qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Defiro o levantamento das importâncias penhoradas às (fl.86; fl.100), com 

suas devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se os 

competentes alvarás judiciais, devendo a Senhora Gestora cumprir o 

disposto no Provimento nº 19/2011 - CGJ.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727617 Nr: 8481-09.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA DE JESUS XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:MT/11.230 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX PAULO DE SOUSA E 

SILVA - OAB:13965/MT, PEDRO ROBERTO ROMAO - OAB:SP/209.551

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 8481-09.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Cristiana de Jesus Xavier.

Executada: Viação Nova Integração Ltda.

Vistos, etc...

CRISTIANA DE JESUS XAVIER, via seu bastante procurador, na ação de 

“Execução de Sentença” que move em desfavor de VIAÇÃO NOVA 

INTEGRAÇÃO LTDA, devidamente qualificada, ingressou com o petitório de 

(fl.512), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

CRISTIANA DE JESUS XAVIER, em desfavor de VIAÇÃO NOVA 

INTEGRAÇÃO LTDA, com qualificação nos autos, com julgamento de 

mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.
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Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 747305 Nr: 6344-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA, EURIPEDES MENDES 

FERREIRA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.M.V EMPREENDIMENTOS E MARKETING 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT, LETHICIA MENDES FERREIRA - 

OAB:18151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO SIQUEIRA 

CARDINAL - OAB:7830/MT, ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 6344-20.2014

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Gilson Mendes Ferreira e Outros.

Executada: V. M. V. Empreendimentos e Marketing Ltda.

Vistos, etc...

GILSON MENDES FERREIRA, EURÍPEDES MENDES FERREIRA E MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move em desfavor 

de V. M. V. EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA, devidamente 

qualificada, após seu processamento sobreveio a certidão de (fl.318), 

vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Considerando os termos da certidão de (fl.318) e compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que fora alcançado o objetivo almejado, 

qual seja, o recebimento do crédito, por isso, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

GILSON MENDES FERREIRA, EURÍPEDES MENDES FERREIRA E MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS, em desfavor de V. M. V. EMPREENDIMENTOS 

E MARKETING LTDA, ambos qualificados, com julgamento de mérito e o 

faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 324164 Nr: 8815-92.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO SAMPAIO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NEWTON VIEIRA BARBOSA, 

VERA LUCIA LOHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLETE MESQUITA - 

OAB:13680/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo nº 8815-92.2003

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Renato Sampaio Tavares.

Executados: Espólio de Newton Vieira Barbosa e Vera Lúcia Lohmann.

Vistos, etc...

RENATO SAMPAIO TAVARES, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move em 

desfavor de ESPÓLIO DE NEWTON VIEIRA BARBOSA E VERA LÚCIA 

LOHMANN, devidamente qualificado, após seu processamento sobreveio 

a certidão de (fl.450), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Considerando os termos da certidão de (fl.450) e compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que fora alcançado o objetivo almejado, 

qual seja, o recebimento do crédito, por isso, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

RENATO SAMPAIO TAVARES, em desfavor de ESPÓLIO DE NEWTON 

VIEIRA BARBOSA E VERA LÚCIA LOHMANN, ambos qualificados, com 

julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 443947 Nr: 12616-69.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IVETE CALVO BALBINOTTI, ODELIR 

ANTONIO BALBINOTTI, CERJO MASIERO, MARLENE BALBINOTTI MASIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12616-69.2010

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Maria Ivete Calvo Balbinotti e Outros.

Vistos, etc...

BANCO DO BRASIL S.A., com qualificação nos autos, ingressou neste 

juízo com a “Ação de Execução de Título Extrajudicial” em desfavor de 

MARIA IVETE CALVO BALBINOTTI, ODELIR ANTONIO BALBINOTTI, 

MARLENE BALBINOTTI MASIERO E CERJO MASIERO, devidamente 

qualificados e, após seu processamento, sobreveio o petitório de acordo 

de (fls.205/207), pugnando pela extinção da presente ação, vindo-me 

conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por BANCO DO BRASIL S.A., 

em desfavor de MARIA IVETE CALVO BALBINOTTI, ODELIR ANTONIO 

BALBINOTTI, MARLENE BALBINOTTI MASIERO E CERJO MASIERO.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.
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Façam as baixas necessárias, inclusive, solicite-se a devolução da carta 

precatória de (fl.71), sem cumprimento, caso tenha sido distribuída.

Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 442144 Nr: 10812-66.2010.811.0003

 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: PAULO CESAR DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVINA GONDOREK, BRADESCO LEASING 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, MARCOS PAULO MACHADO DA 

SILVA, VALMAR REFORMAS DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10812-66.2010

Ação: Reparação de Danos

Autor: Paulo Cesar da Costa.

Réus: Dalvina Gondorek e Outros.

 Vistos, etc...

PAULO CESAR DA COSTA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de ‘Reparação de Danos’ que moveu em desfavor 

DALVINA GONDOREK, BRADESCO LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S.A., MARCOS PAULO MACHADO DA SILVA E VALMAR 

REFORMAS DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS ME, postulou às 

(fls.371/385), pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de 

Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, 

vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença” em desfavor de Marcos Paulo Machado da 

Silva e Valmar Reformas de Equipamentos Rodoviários Me, devendo a 

parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, trazer aos autos o atual 

endereço dos executados.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte devedora na forma do 

artigo 513, §2º, inciso II do Código de Processo Civil, para cumprir a 

obrigação no prazo de (15) quinze dias, acrescido de custas, se houver, 

em consonância com artigo 523 e §§ do mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 364835 Nr: 13062-48.2005.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, 

ROSANA MARIA NEPONUCENO MICHARKI, DARIO JOSE MICHARKI, 

DOMINGOS SIDINEY CARLETTO, AURELIA SOUZA PEREIRA CARLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT, MONICA VALÉRIA CORDEIRO LIMA - 

OAB:8918-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MS12574, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - 

OAB:129134, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13062-48.2005

Ação: Embargos à Execução

Embargantes: Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda e Outros.

Embargada: Dow Agrosciences Industrial Ltda.

 Vistos, etc...

GUSTAVO LORENZI DE CASTRO, em causa própria, na ação de 

‘Embargos à Execução’ que RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, ROSANA MARIA NEPOMUCENO MICHARKI, DÁRIO JOSÉ MICHARKI, 

DOMINGOS SIDINEY CARLETTO E ARUELIA SOUZA PEREIRA CARLETTO 

moveram em desfavor de DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, 

postulou às (fls.955/956), pugnando pela conversão do feito em 

‘Cumprimento de Sentença’ atinente aos honorários sucumbenciais, 

juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, vindo-me 

conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731412 Nr: 11824-13.2013.811.0003

 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: GILDEAN NUNES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza - 

OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469/PR

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11824-13.2013

Ação: Ordinária de Rescisão de Contrato c/c Inexigibilidade de Títulos

Autor: Gildean Nunes de Almeida.

Ré: Bv Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

 Vistos, etc...

BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na ação ‘Ordinária de 

Rescisão de Contrato c/c Inexigibilidade de Títulos, Restituição de Valores 

e Indenização por Dano Moral’ que lhe moveu GILDEAN NUNES DE 

ALMEIDA, postulou às (fls.142/158), pugnando pela conversão do feito em 
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‘Cumprimento de Sentença de Honorários’, juntando demonstrativo de 

cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º e §4º do Código de 

Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 769424 Nr: 1878-46.2015.811.0003

 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: GALVÃO ALVAREZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

E INVESTIMENTOS LTDA, FABIO JOSE COSTA ALVAREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA ASSIS - 

OAB:108.762/MG, JOSÉ BRUNO MANGALHÃES - OAB:OAB/MT 16.147

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1878-46.2015

Ação: Cobrança de Aluguéis e Encargos

Autora: Galvão Alvarez Empreendimentos Imobiliários e Investimentos 

Ltda.

Representante: Fábio José Costa Alvarez.

Ré: Alta Energia Empreendimentos e Construções S.A.

Vistos, etc...

GALVÃO ALVAREZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E INVESTIMENTOS 

LTDA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na ação 

de ‘Cobrança de Aluguéis e Encargos’ que moveu em desfavor de ALTA 

ENERGIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A., postulou às 

(fls.163/169), pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de 

Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, 

vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 404659 Nr: 408-24.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS CAMPOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTACAO EXPORT. E DISTR. 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA CITY LAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - OAB:MT 

19023A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 408-24.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Manoel Messias Campos de Oliveira.

Executada: Dismobrás Importação, Exportação e Distribuição Ltda.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.410), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 424265 Nr: 6411-58.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARIA DE FREITAS WARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ONOFRE, JOSE APARECIDO 

FERREIRA DOS SANTOS, M ONOFRE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

EMBALAGENS LTDA

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

OAB:MT/13842-A, INACIO PIRES GODINHO - OAB:MT/10.068, STELLA 

HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6411-58.2009

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Regina Maria de Freitas Ward.

Executados: Moacir Onofre e Outros.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.374), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 401707 Nr: 15205-39.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FRAGA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRICA BOM PRECO LIMITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JR. - OAB:5959/MT, WALDEMAR GOMES DE OLIVEIRA 

FILHO - OAB:8070/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 15205-39.2007

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Joaquim Fraga Ribeiro.

Executada: Elétrica Bom Preço Limitada.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.289), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 418919 Nr: 1313-92.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENILDA GOSI FRANCA

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

OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1313-92.2009

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Tecnoeste Máquinas e Equipamentos Ltda.

Executada: Venilda Gosi França.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.216), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 297217 Nr: 12081-24.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIFISA ADMINISTRADORA NACIONAL DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738-SP, PEDRO ROBERTO ROMAO - OAB:SP/209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 402/2002

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Unifisa Administradora Nacional de Consórcios Ltda.

Executada: Clarinda dos Santos.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.158), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 445804 Nr: 986-79.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FREITAS DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 986-79.2011

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil.

Executado: Lindomar Freitas da Silva Me.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.101), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712115 Nr: 7165-92.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R A SOUZA MOTOS ME, RONEY DE ALMEIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - 

OAB:13807/MT, RONEY DE ALMEIDA SOUZA (ATUALIZADO) - 

OAB:OAB/MT 17.583
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7165-92.2012

Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: R A Souza Motos Me.

Representante: Roney de Almeida Souza.

Executado: Luiz Carlos dos Santos.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.95), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 839669 Nr: 8523-53.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L ASSUMPÇÃO TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS TADEU WERNECK 

SANTOS - OAB:OAB/MG108389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA CONSUELO LEITE 

MEREGE - OAB:, OSNY BUENO DE CAMARGO - OAB:, SANDRA 

KAMIMURA - OAB:312.915/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8523-53.2016

Ação: Execução

 Exequente: Rede HG Combustíveis Ltda.

Executado: L Assumpção Transporte Ltda.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.231), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 398178 Nr: 11647-59.2007.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ZENAIDE PAES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK MARTINS BAPTISTA - 

OAB:13.099 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 11647-59.2007

Ação: Execução

 Exequente: Espólio de Zenaide Paes de Carvalho.

Executado: Álvaro Luiz Pedroso Marques de Oliveira.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.200), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 701320 Nr: 9298-44.2011.811.0003

 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: CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAILA CHABAN - OAB:MT/9296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSE MORAES DE 

PAULA E SILVA - OAB:123405/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9298-44.2011

Ação: Restituição de Quantia Paga

Autor: Carlos Alberto Pereira Júnior.

Ré: Scania Administradora de Consórcios Ltda.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.205), determino a intimação 

pessoal do autor, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, 

§1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de arquivamento.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727145 Nr: 8032-51.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVESTRE MARIANO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8032-51.2013

Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório

Autor: Silvestre Mariano Dias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 264 de 376



Ré: Companhia Excelsior de Seguros.

Vistos, etc...

Considerando os termos das certidões de (fl.233) e de (fl.236), determino 

a intimação pessoal do autor, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718961 Nr: 2-27.2013.811.0003

 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 ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO OLENDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2-27.2013

Ação: Cobrança

Autor: Banco Itaú Unibanco S.A.

Réu: Paulo Roberto Olendino.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.101), determino a intimação 

pessoal do autor, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710597 Nr: 5572-28.2012.811.0003

 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: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON HONORIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5572-28.2012

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Réu: Edison Honório Silva.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.62), determino a intimação 

pessoal da autora, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711688 Nr: 6710-30.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE DE SOUZA BULHÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6710-30.2012

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Bv Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Réu: Ataíde de Souza Bulhões.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.104), determino a intimação 

pessoal da autora, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 783081 Nr: 7430-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LUIZ TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:7623/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7430-89.2015

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Bradesco S.A.

Réu: Anderson Luiz Teodoro.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.81), determino a intimação 

pessoal do autor, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).
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Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 815423 Nr: 1378-43.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEY ALVES DE MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1378-43.2016

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Honda S.A.

Ré: Sirley Alves de Meira.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.64), determino a intimação 

pessoal do autor, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 748489 Nr: 6948-78.2014.811.0003

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6948-78.2014

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Réu: Valdeci de Oliveira Silva.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.41), determino a intimação 

pessoal do autor, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 299470 Nr: 2597-48.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNEC- COMPANHIA N. DE E. DA C. E. CENCISTA - 13 DE 

JUNHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR MACEDO, GIANE FABRIS 

MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARA J. PEIXOTO DANTAS - 

OAB:OAB/DF 35.352, GERFANIA DO SOCORRO DAMASCENO SILVA - 

OAB:17552/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 2597-48.2003

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cnec – Campanha Nacional de Escolas da Comunidade.

Executados: Paulo César Macedo e Giane Fabris Macedo.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.211/212), hei por bem em 

determinar a intimação do exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

traga aos autos o comprovante de rendimentos da executada e/ou prova 

de seu vínculo empregatício.

Vindo aos autos, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 776888 Nr: 5013-66.2015.811.0003

 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: AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPA - EMPRESARIAL DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO VIANNA IRIGOYEN - 

OAB:53459/RS, KARINA OLIVEIRA ALVES - OAB:OAB/MT 16.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT3056, PAULO CESAR DA CRUZ - OAB:117678

 Compulsando detidamente os autos, observa-se que as partes 

requereram a suspensão do feito e comprometeram-se a apresentar o 

nome de novo perito, faculdade concedida pelo artigo 471 do Código de 

Processo Civil, entretanto, não o fizeram, sendo apresentado profissional 

unilateralmente pela ré às (fls.273/276). Deste modo, mantenho a 

nomeação do perito do juízo, Senhor Leandro Andrada Roda Marinho. De 

outro lado, analisando a questão posta à liça às (fls.244/247; fls.248/250), 

verifico que assiste razão às partes, devendo os honorários periciais 

serem reduzidos.Observa-se que a proposta de honorários apresentada 

está exarcebada (fls.236/240), tendo em vista que a perícia tem como 

objetivo avaliar o sistema operacional da requerida nas máquinas de 

propriedade da autora, assim, não vejo motivos plausíveis para respaldar 

os honorários estimados em R$15.000,00 (quinze mil reais).Neste caso, a 

proposta foi apresentada em consonância com tabela própria da área 

requisitada, porém, devem ser considerados outros critérios, tais como, a 

importância e a dificuldade do trabalho, o tempo consumido, a 

complexidade dos quesitos e por último a condição financeira das partes e 

o valor da causa.Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso dispõe que:“RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – PERÍCIA CONTÁBIL –(...) Assim, frente ao exposto, hei 

por bem em DEFERIR PARCIALMENTE os pedidos formulados às 

(fls.244/247; fls.248/250), e, via de consequência, fixo os honorários 

periciais em R$10.000,00 (dez mil reais), e, desde já, HOMOLOGO, para 
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que surta seus jurídicos e legais efeitos, devendo a parte ré SPA 

Empresarial Desenvolvimento de Sistemas de Tecnologia e Informática 

Ltda- ser intimada, via seu bastante procurador, para efetuar o depósito 

da importância junto à Conta Única, no prazo de dez (10) dias, sob pena 

de perda desta prova.Vindo aos autos, cumpram os demais termos da 

decisão de (fls.218/verso).Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 11 de setembro de 2018.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 779460 Nr: 5970-67.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LINO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5970-67.2015

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Embracon Administradora de Consórcio Ltda.

Réu: Adriano Lino da Conceição.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.75), hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo 

de (60) sessenta dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte autora, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente a autora, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 11 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 804355 Nr: 16050-90.2015.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - 

RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEUASIO FERREIRA VALADÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:OAB/SP 200.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 16050-90.2015

Ação: Reintegração de Posse

Autora: Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Rondonópolis I – Spe 

Ltda.

Réu: Heuasio Ferreira Valadão;

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.232/verso), hei por bem em 

deferir o pedido, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 11 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820703 Nr: 3208-44.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VASNIR MACHADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273843/SP, LEANDRO STOIANOV GIUNTOLI 

MURAKAMI - OAB:OAB/SP 373.568, MARINA PEPE RIBEIRO BARBOSA 

- OAB:OAB/SP 332.422, MICHAELIS DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 342.040, PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/SP 305.877, RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARÃES 

RIBEIRO - OAB:OAB/SP 197.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES 

- OAB:OAB/MT6534

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 3208-44.2016

Ação: Regressiva de Ressarcimento de Danos

Autora: Axa Corporate Solutions Seguros S.A.

Réu: Vasnir Machado de Oliveira.

Vistos, etc...

Defiro o pedido formulado à (fl.176), expedindo-se carta precatória para 

inquirição da testemunha Diógenes Calgarotto, devendo ser observado o 

disposto no artigo 260 e seguintes do Código de Processo Civil.

Prazo para cumprimento da carta precatória é de (60) sessenta dias 

(artigo 261, CPC).

Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (10) 

dez dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 11 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718300 Nr: 13759-25.2012.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZENILDE MENEZES FONTOURA

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13759-25.2012

Ação: Ordinária de Cobrança

Autor: Banco do Brasil S.A.

Ré: Izenilde Menezes Fontoura.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.101/verso), hei por bem em 

deferir o pedido, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 11 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 437053 Nr: 5721-92.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONELSO BETTIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5721-92.2010

Ação: Execução para Entrega de Coisa Incerta

 Exequente: Geraldo Roberto Pesce.

Executado: Odonelso Bettiato.

Vistos, etc...

 Considerando os termos das manifestações de (fls.128/156; fls.163/179) 

e atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro o pedido de 

(fl.164), e, via de consequência, nesta data, foram realizadas as baixas 

das restrições dos veículos descritos à (fl.123).

De outro lado, observa-se que a parte exequente pugna por atos 

expropriatórios, entretanto, a presente ação trata-se de ‘Execução para 

Entrega de Coisa Incerta’ e não ‘Execução por Quantia Certa’, assim, 

determino a imediata intimação do exequente, para que no prazo de (10) 

dez dias, regularize o feito, sob as penas da lei.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 11 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 415094 Nr: 10771-70.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTERLITA CECILIA RODRIGUES, CARLOS FRANCISCO 

QUESADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON VITOR SCHEFFER, DEBORA 

BEZERRA SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON VITOR SCHEFFER - 

OAB:13080/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10771-70.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Esterlita Cecília Rodrigues e Carlos Francisco Quesada.

Executados: Amilton Vitor Scheffer e Debora Bezerra Scheffer.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fls.567/569), hei por bem em manter a decisão 

de (fl.565) e, ainda, considerando os termos da certidão de (fl.570), 

determino a imediata expedição de ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente, para que efetue a transferência/escrituração do 

imóvel, objeto da lide, para a titularidade da exequente Esterlita Cecília 

Rodrigues.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 11 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 780074 Nr: 6213-11.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTERLITA CECILIA RODRIGUES, CARLOS FRANCISCO 

QUESADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON VITOR SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON VITOR SCHEFFER - 

OAB:13080/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6212-11.2015

Ação: Execução Definitiva de Sentença

Exequentes: Esterlita Cecília Rodrigues e Carlos Francisco Quesada.

Executado: Amilton Vitor Scheffer.

Vistos, etc...

Intime-se o procurador da parte exequente, para que no prazo de (05) 

cinco dias, regularize o petitório de (fl.105), eis que apócrifo.

Cumprida a determinação supra, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 11 de setembro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 430539 Nr: 12415-14.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES - BENZ LEASING DO BRASIL 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IMPERADOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBRA - OAB:, MICHELLY 

DIAS MASSONI - OAB:, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12415-14.2009

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Manoel Archanjo Dama Filho.

Executada: Transportadora Imperador Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.345), hei por bem em determinar a 

intimação da parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, informe 

quais bens pretende penhorar (artigo 835 CPC).

Vindo aos autos, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 11 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 705293 Nr: 13271-07.2011.811.0003

 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): PAULISTA CONSTRUTORA LTDA ME, 

AMANDA MOREIRA DE SOUZA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL
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Feitos Cíveis nº 13271-07.2011

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executados: Paulista Construtora Ltda Me e Amanda Moreira de Souza.

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fls.164/165) e o artigo 782, §3º do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 11 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715155 Nr: 10409-29.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INJEDIESEL SERVIÇOS MECANICOS LTDA, JOSE AILTO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLMEN TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10409-29.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Injediesel Serviços Mecânicos Ltda.

Representante: José Ailto da Silva.

Executada: Rolmen Transportes Ltda Me.

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fl.202) e o artigo 782, §3º do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 11 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010167-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLEET ONE GESTAO DE FROTAS E VEICULOS LTDA. (RÉU)

LUIZ HENRIQUE ALMEIDA DE MOURA (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca da devolução de correspondência ID 15017011

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713732 Nr: 8866-88.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STALO CONSTRUTORA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP119859

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 002/2017-GAB, tendo estes autos adentrado na fase 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 221/226, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. INTIMANDO o devedor para 

cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º do 

CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o 

disposto no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 378643 Nr: 6882-79.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA, DARIO JOSE MICHARKI, ROSANA MARIA NEPONUCENO MICHARKI, 

DOMINGOS SIDNEY CARLETTO, AURELIA SOUZA PEREIRA CARLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA ZANAO - 

OAB:SP/221.361, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - OAB:129134, 

SÉLIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES - OAB:10.226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para retirar as 

Cartas Precatórias expedidas bem como, para que proceda com a devidas 

distribuições comprovando nos autos a referida distribuições. Certifico 

ainda que, com a implantação do sistema PJE, a distribuição das ações 

passou a ser feitas pelos patrocinadores das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 764316 Nr: 15486-48.2014.811.0003

 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: FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR 

- OAB:15.290/2000

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

OAB:17.826-A, José Alberto Couto Maciel - OAB:513 - DF

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15486-48.2014

Ação: Declaratória c/c Indenização

Autor: Fernando Ferreira dos Santos

Ré: Telefônica Brasil S/A

 Vistos, etc...

 FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS, com qualificação nos autos, via seu 
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bastante procurador, ingressou com a presente “Ação Declaratória c/c 

Indenização por Danos Morais” em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

com qualificado nos autos, aduzindo:

 “Que, no mês de junho de 2014, contratou com a empresa ré um plano 

denominado ‘vivo controle’, no pagamento mensal de R$ 51,90 (cinquenta 

e um reais, noventa centavos), para utilização do celular e internet; que, 

em razão da má prestação de serviço cancelou o pedido, fato ocorrido no 

mês de julho de 2014, efetuando o pagamento do mês atrasado; que, no 

mês de agosto recebeu comunicado de que deveria efetuar o pagamento 

de nova fatura e, em não fazendo, o seu nome seria lançado no cadastro 

de inadimplentes; que, o dano moral consiste pela cobrança abusiva, 

assim, requer a procedência da ação, com a condenação da empresa ré 

em 20 salários mínimos, bem como nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 14.480,00 (quatorze mil, 

quatrocentos e oitenta reais), postulando a ação sob o manto da 

assistência judiciária”.

 O pedido de antecipação dos efeitos da tutela restou deferido, não 

sobrevindo nenhum recurso. Devidamente citado (fl.30), não contestara o 

pedido, conforme informa a certidão de (fl.53). Instado a se manifestar, o 

procurador do autor requereu a decretação da revelia e o julgamento 

antecipado da lide (fls.60). Em data de 11 de outubro de 2017, a então 

Juíza que norteava o feito, voltasse conclusos após à correição (fl.61), 

agora, por força da substituição, vieram-me conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Fernando Ferreira dos Santos aforou a presente ação em desfavor de 

Telefônica Brasil S/A, porque, segundo a inicial, no mês de junho de 2014, 

manteve relacionamento comercial com a ré, onde firmara contrato de 

prestação de serviços ‘vivo controle’, todavia, não satisfeito com os 

serviços de telefonia celular e internet, solicitou cancelamento, fato 

ocorrido no mês de julho de 2014. Efetuou o pagamento referente ao mês 

de utilização, porém, mesmo com o cancelamento, a empresa ré buscou 

nova cobrança no importe de R$ 51,90 (cinquenta e um reais, noventa 

centavos), ameaçando, em caso de não adimplência, seu nome seria 

lançado no cadastro de inadimplentes, razão pela qual, busca ser 

indenizado por danos morais.

 A empresa ré é revel, de modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 

344 do Código de Processo Civil, a propósito:

 "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor".

 É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se 

não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos 

os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu 

pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de 

participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e 

valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do 

réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para 

considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, 

com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as 

provas de que os efeitos da revelia o isentaram.

 E, a jurisprudência tem deixado assente que:

 "A falta de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, 

caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos 

alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221).

 “Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo defesa na 

ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação da revelia é 

de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à produção 

de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando não se 

verificar o efeito da revelia” (RT 722/141)

 Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser 

reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que é o caso dos 

autos, ao menos no que se refere a busca da indenização.

 Também, importante asseverar que a revelia do requerido, caracterizada 

pelo estado de inação quanto ao oferecimento de contestação ou 

apresentação desta fora do prazo, nem sempre irradia seus efeitos.

 Dependendo do caso concreto, o réu pode ser revel, sem que incida 

necessariamente a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo 

autor.

 Acerca do assunto, elucida Fredie Didier Jr: "(...) O simples fato da revelia 

não pode tornar verossímil o absurdo: se não houver o mínimo de 

verossimilhança na postulação do autor, não será a revelia que lhe 

conferirá a plausividade que não possui. Se a postulação do autor não 

vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, não se poderá 

dispensá-lo de provar o que alega pelo simples fato da revelia. A revelia 

não é fato com dons mágicos. (...)".

 A presunção da veracidade dos fatos narrados pelo autor, diante da 

revelia do réu, deve ser interpretada em conformidade com o princípio do 

livre convencimento do juiz. Em outras palavras, a revelia não pode 

implicar no reconhecimento de confissão ficta e matemática dos fatos 

alegados pelo autor, quando o contrário decorrer do conjunto dos 

elementos de convicção existentes nos autos.

 Nesse sentido, segue jurisprudência:

 “EMENTA: APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. REVELIA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. Os efeitos da revelia devem ser aplicados com parcimônia, 

tendo em vista que a presunção do artigo 319, CPC é relativa. Somente 

alegar e não trazer nenhuma prova demonstrando os fatos, não condiz 

com a imposição prevista no artigo 333, I, CPC. (TJMG- Ap. Cível 

1.0384.11.006288-0/001-15ª Caciv- Des. Rel. Antônio Bispo- J. 

20/03/2014)".

 “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - 

CANCELAMENTO EFETIVADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA COMERCIAL - REVELIA - 

PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. - De acordo com o art. 319 do Código de 

Processo Civil, se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, em razão dos efeitos da revelia. - A 

presunção de veracidade decorrente da revelia, entretanto, é relativa, 

cabendo ao julgador identificar, ainda que por meio de indícios, fatos 

constitutivos do direito do autor. (...) (TJMG- Ap. Cível 

1.0145.12.074292-2/001-9ª Caciv- Des. Rel. Amorim Siqueira- J. 

18/03/2014)".

 No caso dos autos, não obstante a revelia do requerido, tenho que não 

restou comprovado/evidenciado elementos que possam respaldar a 

pretensão indenizatória, uma vez que o fato narrada na inicial não passa 

de mero dissabor.

 “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

PRÉVIA RESILIÇÃO CONTRATUAL REALIZADA PELO CONSUMIDOR – 

CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS MESMO AUSENTE A RELAÇÃO 

JURÍDICA CONTRATUAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - 

DANOS MORAIS – EMBORA RECONHECIDA A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO 

COBRADO PELA RÉ, NÃO HOUVE EFETIVA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS 

DE INADIMPLENTES, TÃO SOMENTE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS – 

MERO DISSABOR PROVENIENTE DA VIDA CONTEMPORÂNEA EM 

SOCIEDADE – INCABÍVEL A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

APELANTE QUE AFIRMA QUE SENTENÇA DETERMINOU QUE CADA PARTE 

ARCASSE COM OS HONORÁRIOS DE SEU PATRONO, ANTE 

RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – JULGAMENTO QUE 

ATRIBUI VERBA, POR EQUIDADE, PARA PATRONO DE CADA PARTE - 

RAZÕES DE APELAÇÃO DA QUESTÃO SÃO INTEIRAMENTE 

DISSOCIADAS DO DECIDIDO NA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO, NA 

PARTE CONHECIDA. (TJ-SP 10000125220188260297 SP 

1000012-52.2018.8.26.0297, Relator: Francisco Casconi, Data de 

Julgamento: 19/06/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/06/2018)

 “EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER 

E DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE 

NEGATIVAÇÃO. LINHA TELEFÓNICA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 

MERO ABORRECIMENTO. 1. Somente configura dano moral a dor, angústia 

e humilhação de grau intenso e anormal, sendo incabível a imposição do 

dever de indenizar em razão de mero dissabor. Não estando 

demonstrados os danos morais sofridos, a cobrança indevida 

caracteriza-se como mero dissabor, não podendo por si só gerar o 

pagamento de indenização. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0439.16.002479-0/001 - COMARCA DE MURIAÉ - 1º APELANTE: 

VALMIRA ZANON DA SILVA - 2º APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. - 

APELADO(A)(S): VALMIRA ZANON DA SILVA, TELEFONICA BRASIL S/A, 

julgado em 11 de abril de 2018).

 Ora, não se pode negar que a situação vivenciada pela parte autora 

possa lhe ter gerado algum transtorno e irresignação, porém, não a ponto 

de alcançar o patamar de legítimo dano moral indenizável, conceito este 
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reservado àqueles casos em que estiver presente dor, vexame, 

sofrimento ou humilhação capaz de interferir intensamente no equilíbrio 

psicológico da pessoa.

 Na hipótese, não obstante as inúmeras ligações realizadas pela 

requerida, informando ao requerente que o pagamento não havia sido 

realizado, esse não teve seu nome negativado no SPC/SERASA, pelo 

débito discutido. Nesse contexto, embora tal situação tenha causado 

aborrecimentos ao autor, não justifica a indenização pleiteada.

 Acerca do tema, lição de Sérgio Cavalieri Filho:

 "(...) Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, 

entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se 

assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais triviais 

aborrecimentos" (in "Programa de Responsabilidade Civil", Ed. Malheiros, 

4ª ed., 2003, p. 99).

 Portanto, embora não se possa negar a existência de eventuais 

incômodos e desconfortos enfrentados pelo requerente com a alegação 

errônea de existência de débito e ameaça de negativação do seu nome, tal 

acontecimento não se mostra extraordinário que tenha o condão de 

causar lesão aos atributos de personalidade da parte autora a ensejar a 

reparação pretendida por dano moral.

 Por fim, dúvidas inexistem quanto a declaração de inexistência de débito.

 Assim, não vejo outro caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência 

parcial do pedido.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais' promovida por 

FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS, em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, ambos com qualificação nos autos, para declarar inexistente 

o débito referente a fatura no importe de R$ 51,90 (cinquenta e um reais, 

noventa centavos).Condeno a empresa ré no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 600,00 

(seiscentos reais), e o faço com amparo nos artigos 85, § 8º c/c 86, 

ambos do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de substituição 

processual, conforme requerido a (fl.51), assim, procedam-se as 

anotações na distribuição e escrivania. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 14/setembro/2018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,

em substituição legal.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 792052 Nr: 11116-89.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGV COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11116-89.2015

Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais

Autor: Anderson Alves de Almeida

Ré: CGV Comércio e Prestação de Serviços Ltda

 Vistos, etc...

 ANDERSON ALVES DE ALMEIDA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de 

CGV COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, com qualificado nos 

autos, aduzindo:

 “Que, ao efetuar compras a crédito, nesta cidade, não obteve êxito, uma 

vez que seu nome constava no cadastro de inadimplentes da Serasa, por 

ordem da empresa ré; que, nunca teve qualquer negócio com a requerida; 

que, o ato levado a efeito pela empresa ré causou contratempo e 

dissabores à pessoa do autor, razão pela qual, busca ser indenizado, 

assim, requer a procedência da ação, com a condenação da ré nos 

encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 

63.953,00 (trinta mil reais), postulando a ação sob o manto da assistência 

judiciária”.

 O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, não 

sobrevindo nenhum recurso. Devidamente citada, por edital, não 

contestara o pedido, por isso, foi decretada a revelia. Instado a se 

manifestar, o procurador do autor requereu o julgamento antecipado da 

lide em data de 17 de novembro de 2016 (fl.30). Submetido à correição em 

18 de setembro de 2017 (fl.31), agora, por força da substituição, 

vieram-me conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Não há necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por isso, 

passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Outrossim, "Constante dos autos elementos de prova documental 

suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ 

- 4ª Turma, Ag. 14.952-DF - AgRg rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 

04.12.91, negaram provimento, DJU 3.2.92, p. 472). De igual forma, 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ - 4ª Turma, 

Resp. 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento, 

DJU, p. 9.513)

 De outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e o réu é revel, de 

modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código de 

Processo Civil, a propósito:

 "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor".

 É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se 

não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos 

os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu 

pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de 

participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e 

valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do 

réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para 

considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, 

com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as 

provas de que os efeitos da revelia o isentaram.

 E, a jurisprudência tem deixado assente que:

 "A falta de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, 

caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos 

alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221).

 “Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo defesa na 

ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação da revelia é 

de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à produção 

de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando não se 

verificar o efeito da revelia” (RT 722/141)

 Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser 

reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios.

 O nosso Egrégio Tribunal de Justiça, na Apelação nº 82025/2010, sendo 

relator o insigne Desembargador Guiomar Teodoro Borges, assim deixou 

assente:

 “Por se tratar de indenização por danos morais por inscrição ilegal junto 

ao órgão que restringe o crédito, aliado ao fato de ser direito disponível, 

conquanto que a revelia contenha natureza relativa, não há falar-se em 

cerceamento de defesa o julgamento da lide no estado em que se 

encontra e não se configura, no caso, arbítrio do julgador ao aplicar a 

pena de revelia estampada n o artigo 330, inciso II, do Código de Processo 

Civil, em face dos demais elementos dos autos.

 Comprovada a inscrição em cadastro de inadimplentes e o protesto 

indevido de dívida inexistente, desnecessária a prova do dano decorrente 

da própria conduta ilegal...” (TJMT – 1ª Câmara Cível, julgada em 
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09/novembro/2.010).

 Ademais, é sabido que as empresas e instituições financeiras podem 

levar o nome do devedor junto ao cadastro de inadimplentes, quando o 

devedor não honrar o compromisso na data aprazada, inclusive 

cadastrá-lo em outros registros de restrição de crédito é o caso do 

exercício regular de um direito, mesmo causando constrangimento ou dor 

psíquica a outrem, não serão responsabilizadas, vez que acobertadas 

pelo disposto no artigo 188 do Código Civil, entretanto, é sabido também 

que, o uso abusivo do direito, isto é, aquele feito com desvio de sua 

função natural, para transformar-se em veículo do único propósito de 

lesar outrem, equipara-se ao ato ilícito e, como tal, enquadra-se na 

hipótese prevista no artigo 186 do Código Civil, acarretando para o agente 

o dever de reparar integralmente o prejuízo imposto ao ofendido.

 É de se convir que a questão em testilha deve ser analisada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, pois a relação jurídica existente entre 

as partes litigantes é oriunda de suposto contrato de prestação de 

serviços de telefonia.

 O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, estabelece a 

responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, in verbis: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos."

 Dessa forma, verifica-se que o legislador ordinário impôs, no âmbito das 

relações de consumo, a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva 

nos casos de dano oriundo da falha na prestação do serviço, seja porque 

o serviço não funcionou, funcionou mal, ou, ainda, tardiamente.

 Portanto, é irrelevante para a verificação da responsabilidade dos 

fornecedores que eles comprovem ter agido cautelosamente. Assim, no 

caso vertente, a empresa ré responderia pelos danos causados ainda que 

não tivesse agido com negligência, uma vez que, para a sistemática do 

Código de Defesa do Consumidor, o que importa é o defeito na prestação 

do serviço.

 Nesse diapasão, a empresa ré deveria ser mais cautelosa no 

cumprimento do seu mister, tendo em vista, inclusive, a frequência de 

fatos que têm ocorrido.

 Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo moral em casos como o 

dos autos, colaciona-se o seguinte julgado:

 “Configura dano moral a inscrição do nome do devedor junto aos bancos 

de dados dos órgãos controladores do crédito quando subsistir discussão 

judicial acerca do débito, independentemente de comprovação do prejuízo 

material sofrido pela pessoa indigita ou da prova objetiva do abalo à sua 

honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as conseqüências 

danosas resultantes desse fato” (TJSC, ACV n° 2001-018704-3, rel. Des. 

Luiz Carlos Freyesleben, julgado em 30 de junho de 2005)

 Sobre a questão, não discrepa a doutrina:

 “Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a 

dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou 

perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o 

desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria 

por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão 

de fatores instrumentais. Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles 

que entendem que o dano moral esta ínsito na própria ofensa, decorre da 

gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só 

justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária do lesado. 

Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deveria 

inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a 

ofensa, uma presunção hominis facti, que decorre das regras da 

experiência comum” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade 

Civil, 3ª Edição, Malheiros, páginas 91/92).

 Assim, irrefragavelmente provado que houve a desídia da ré em manter o 

nome do autor na relação das pessoas inadimplentes, resta fixar o 

quantum indenizável.

 Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério definido, pois por 

não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até mesmo impossível a 

fixação da indenização em valor equivalente ao dano, mormente como na 

situação de abalo de crédito, onde não há previsão legal específica no 

Código Civil acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial.

 Também, se à falta de critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da 

prudência para atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim 

como à repercussão econômica da indenização do dano moral, o certo é 

que o valor da condenação, como princípio geral: "não deve ser nem tão 

grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno 

que se torne inexpressivo" (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, 

página 46).

 Assim, provado nos autos que houve a perpetuação do nome da autora 

no rol dos inadimplentes, fato esse de exclusiva culpa das rés, assim, 

havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a 

fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 

6.000,00 (seis mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois 

não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa 

demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a 

situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

 O pedido de declaração de inexistência do débito, formulado pelo autor 

em sua inicial deve, à evidência dos elementos centrados no processo 

deve ser reconhecida.

 Assim, não vejo outro caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência do 

pedido.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais' promovida por ANDERSON ALVES DE 

ALMEIDA, em desfavor de CGV ALVES DE ALMEIDA LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, para condenar a empresa ré no pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por 

danos morais, devendo incidir juros e correção monetária – INPC – a 

contar desta decisão; declarar a inexistência de relação jurídica a 

respaldar o contrato, no valor de R$ 801,26 (oitocentos e um reais, vinte e 

seis centavos), ratificando a decisão de (fl.24/25). Condeno-a, também, no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. Transitada em 

julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 14/setembro/2.018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,

em substituição legal.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 787118 Nr: 9040-92.2015.811.0003

 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): JOSE WILSON BENICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para se manifestar sobre a certidão de fls. 48, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 717032 Nr: 12447-14.2012.811.0003

 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: ALGOESTE - SOCIEDADE ALGODOEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANJA CARREIROS INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MANUEL FREITAS DA 

SILVA - OAB:22.582/SC, RICHARD ABECASSIS - OAB:29.016/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para DAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias,requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 788566 Nr: 9658-37.2015.811.0003

 AÇÃO: Petição->Atos e expedientes->Outros 
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Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIEIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9658-37.2015

Ação: Indenização por Danos Morais

Autora: Maria Vieira de Souza

 Ré: Energisa S/A

 Vistos, etc...

 MARIA VIEIRA DE SOUZA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente “Ação de Indenização por Danos 

Morais” em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, com qualificado nos autos, aduzindo:

 “Que, no dia 11 de abril de 2015, prepostos da empresa ré inspecionaram 

o padrão de energia elétrica, instalado na residência da autora; que, sob a 

alegação da existência de irregularidade levaram o relógio medidor, 

deixando-a sem qualquer fornecimento de energia elétrica, causando 

transtornos de toda ordem, assim, requer a procedência da ação, com a 

condenação da ré em 50 salários mínimos a título de indenização, por 

danos morais, bem como seja condenada nos encargos da sucumbência. 

Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 39.400,00 (trinta e nove mil, 

quatrocentos reais), postulando a ação sob o manto da assistência 

judiciária”.

 Devidamente citada (fl.30), não contestara o pedido, por isso, foi 

decretada a revelia. Instado a se manifestar, o procurador do autor 

requereu o julgamento antecipado da lide em data de 13 de maio de 2016 

(fl.31). Submetido à correição em 16 de maio de 2017 (fl.33), agora, por 

força da substituição, vieram-me conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Não há necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por isso, 

passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Outrossim, "Constante dos autos elementos de prova documental 

suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ 

- 4ª Turma, Ag. 14.952-DF - AgRg rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 

04.12.91, negaram provimento, DJU 3.2.92, p. 472). De igual forma, 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ - 4ª Turma, 

Resp. 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento, 

DJU, p. 9.513)

 De outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e o réu é revel, de 

modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código de 

Processo Civil, a propósito:

 "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor".

 É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se 

não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos 

os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu 

pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de 

participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e 

valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do 

réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para 

considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, 

com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as 

provas de que os efeitos da revelia o isentaram.

 E, a jurisprudência tem deixado assente que:

 "A falta de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, 

caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos 

alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221).

 “Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo defesa na 

ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação da revelia é 

de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à produção 

de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando não se 

verificar o efeito da revelia” (RT 722/141)

 Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser 

reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios.

 Quando ao dano moral, não há necessidade de prova, mormente em caso 

de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

 Sobre a questão, não discrepa a doutrina:

 “Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a 

dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou 

perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o 

desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria 

por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão 

de fatores instrumentais. Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles 

que entendem que o dano moral esta ínsito na própria ofensa, decorre da 

gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só 

justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária do lesado. 

Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deveria 

inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a 

ofensa, uma presunção hominis facti, que decorre das regras da 

experiência comum” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade 

Civil, 3ª Edição, Malheiros, páginas 91/92).

 Assim, irrefragavelmente provado que houve a abuso da ré em efetuar a 

suspensão de energia elétrica na unidade consumidora instalada na 

residência da autora, sem qualquer motivo aparente, resta fixar o quantum 

indenizável.

 Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério definido, pois por 

não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até mesmo impossível a 

fixação da indenização em valor equivalente ao dano, mormente como na 

situação de abalo de crédito, onde não há previsão legal específica no 

Código Civil acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial.

 Também, se à falta de critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da 

prudência para atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim 

como à repercussão econômica da indenização do dano moral, o certo é 

que o valor da condenação, como princípio geral: "não deve ser nem tão 

grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno 

que se torne inexpressivo" (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, 

página 46).

 Assim, provado nos autos que houve a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica na residência da autora, fato esse de exclusiva culpa da 

ré, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que 

tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, 

arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), indenização esta que atende os 

princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico 

da empresa demandada, é preciso também a repercussão do 

ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que 

lhe seja proporcionada.

 Assim, não vejo outro caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência do 

pedido.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente “Ação de Indenização por Danos Morais' 

promovida por MARIA VIEIRA DE SOUZA, em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, para condenar a empresa ré no pagamento da importância 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, 

devendo incidir juros e correção monetária – INPC – a contar desta 

decisão.

 Condeno-a, também, no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da 

condenação.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 14/setembro/2.018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,

em substituição legal.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 427506 Nr: 9692-22.2009.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURA MARCIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para DAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820125 Nr: 2997-08.2016.811.0003

 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: WAGNER FRANÇA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA APARECIDA DA SILVA (COMERCIAL 

ALIANÇA), DISBRAL ALUMINIOS - DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA 

DE ALUMINIOS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT 

Nº 7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AYRES MASSA JÚNIOR 

- OAB:OAB/GO 45.120, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - 

OAB:19989/O, LUCAS BRAGA MARIN - OAB:16.300/MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude do magistrado Substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita a realização da referida audiência, por 

incompatibilidade com a pauta de audiências da 1ª Vara Cível de sua 

titularidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715260 Nr: 10525-35.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOPELLETO & ZOPELLETO LTDA ME, VILSON 

ZOPOLLETO, JUREMA ZOPELLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOEING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANÇÃO do procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

petição de folhas n° 139/140, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 762479 Nr: 14701-86.2014.811.0003

 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): MARIA LUCIA ALVES SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, acerca do decurso de prazo da 

SUSPENSÃO deste feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando 

prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 780296 Nr: 6321-40.2015.811.0003

 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: GEIZE GONÇALVES SOTELO

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

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCIELE MORETTI DE MELO - 

OAB:18451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

PROCEDENTE, a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização 

por Danos Morais”, promovida por GEIZE GONÇALVES SOTELO, em 

desfavor de ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, 

pessoa jurídica de direito privado, para condenar a empresa ré a efetuar a 

entrega do imóvel descrito e caracterizado nos autos – casa – no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), limitada ao valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 

condená-la ao pagamento da multa constante da cláusula 7.1 (fl.32v); 

condená-la no pagamento da importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), 

a título de danos morais, devendo incidir juros de 1% ao mês e correção 

monetária – INPC – a contar desta decisão; condeno-a, ao derradeiros, ao 

pagamento das custas processuais e honorários que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve se certificado, arquive-se.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Roo-Mt., 14/setembro/2.018.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,em substituição legal.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 901130 Nr: 5615-52.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POR DO SOL URBANIZAÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO SILVA FIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:OAB/ MT 7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, efetue o 

depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito. Ressaltando que a paralisação da mesma por prazo superior a 30 

(trinta) dias, acarretará na sua devolução a Comarca de origem, sem 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 743951 Nr: 4346-17.2014.811.0003

 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: POLIANA LUCAS GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

PROCEDENTE, a presente “Ação de Reparação de Danos Materiais e 

Morais”, promovida por POLIANA LUCAS GALVÃO, em desfavor de MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, para condenar a empresa ré pagamento 

da importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, 

devendo incidir juros de 1% ao mês e correção monetária – INPC – a 

contar desta decisão; condená-la ao pagamento da importância de R$ 

14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais), a título de dano material, 

devendo ser acrescido de juros 1% ao mês, a partir da citação, correção 

monetária a contar do efetivo desembolso; condeno-a, ao derradeiro, ao 

pagamento das custas processuais e honorários que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve se certificado, arquive-se.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Roo-Mt., 14/setembro/2.018.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,em substituição legal.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 794310 Nr: 12056-54.2015.811.0003

 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: ODEMIR UMBERLINO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA TROPICAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE OCAMPOS CARDOSO 

FACHINNI - OAB:71/73/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para DAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 818932 Nr: 2522-52.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SERGIO SCHLICHTING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para DAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 779560 Nr: 6005-27.2015.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAVRO TRANSPORTES LTDA, ANDRE 

RICARDO ORSSATTO, GISELE TACCA ORSSATTO

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

OAB:OAB/MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para DAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805613 Nr: 16546-22.2015.811.0003

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER DOS ANJOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para DAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712730 Nr: 7810-20.2012.811.0003

 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: IMOBILIARIA SANTA FE LTDA, ESPOLIO DE AFIF 

YOUSSEF MERHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASA - AÇÃO SOLIDÁRIA AOS AIDÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LUANA DOS ANJOS VIEIRA, para devolução 

dos autos nº 7810-20.2012.811.0003, Protocolo 712730, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004224-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON RODRIGUES ALMEIDA (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA CERTIDÃO 

ID. 15373002, BEM COMO INTIMAÇÃO DA REQUERIDA PARA EFETUAR O 

DEPÓSITO JUDICIAL NO VALOR DE R$250,00, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001721-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE ROSA (AUTOR(A))

Edson Ritter (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALVO RODRIGUES BARBOSA OAB - 304.536.401-25 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON RODRIGUES DE SOUZA (RÉU)

ARIANE RODRIGUES CARVALHO (RÉU)

IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº15380608

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004956-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA DA SILVA BORSANELLI (EXEQUENTE)

THIAGO PEREIRA GARAVAZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEITE MARA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

MARLI ALVES (EXECUTADO)

ALESSANDRE RICHELLYY WAINBERG PACIFICO DE ARAUJO 

(EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondências devolvidas IDs nºs 

15085078 e 15381306

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 801691 Nr: 15062-69.2015.811.0003

 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: JOSIANE NUNES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOTO ART LTDA ME, SPC BRASIL - SERVIÇO 

NACIONAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT, JONAS RODRIGUES PEREIRA - OAB:12.105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO FABRINY PIMENTA 

BRAGA - OAB:OAB/MT 15.866

 Código Processo nº 801691

Vistos etc.

A primeira requerida foi devidamente citada e não ofereceu defesa, 

conforme observa-se na carta de intimação à fls. 64-v. Assim, decreto a 

revelia da ré sendo que o prazo processual para esta correrá em cartório 

da data da publicação dos atos decisórios no órgão oficial, nos termos do 
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artigo 346, do CPC.

Após, voltem-me conclusos.

Rondonópolis-MT, 11 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 730572 Nr: 11143-43.2013.811.0003

 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: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE ANDRADE, LEIDICLEIA 

SOUZA FERREIRA, KEILA MACEDO DE MELO, NORTON SANTILO DOS 

SANTOS, KAROLAINE FERREIRA RODRIGUES, HEIDY DE OLIVEIRA 

SANTANA, LAURA FRANCISCA DA SILVA, ADEILSON CHAGAS DOS 

SANTOS, MARCICLEYA DE JESUS DE ARAUJO, DIVINA FERREIRA 

CORREA, DULCINÉIA PEREIRA DE LIMA, DOLORES LOPES DA 

CONCEIÇÃO, JOSE DOUGLAS FIDELIS, GERSON RODRIGUES DE SOUSA, 

KARINE NUNES GOMES, ZAINA APARECIDA DOS ANJOS, DÉBORA 

CRISTINA GONÇALVES NETO, GENECI VIEIRA DE SOUZA, ALCI DIAS 

VIEIRA, ANTONIO SALUSTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 730572

Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Antecipação de Tutela

Requerente: Município de Rondonópolis/MT

Requeridos: Luiz Carlos de Andrade e outros.

 Vistos etc.

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, em face de LUIZ CARLOS DE ANDRADE E OUTROS, também 

qualificados no processo, visando a reintegração liminar na posse do 

imóvel, objeto da matrícula nº. 51.697.

Houve o declínio da competência para esta Vara Cível (fls. 143, 145/146).

O requerente comparece aos autos e requer a extinção do feito, em razão 

da perda do objeto (fls. 177).

Os requeridos não foram citados.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

O Município de Rondonópolis/MT comparece aos autos, e informa que a 

área objeto da presente ação, encontra-se desocupada, sendo 

comprovada através da Divisão de Patrimônio (protocolo nº. 21.542/2018), 

bem como CD de mídia, todos em anexo.

 Nessa esteira, os artigos 485, do Código de Processo Civil, é claro 

quando assevera:

In verbis

“Artigo 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:

 VI – “verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Desse modo, tendo em vista que a presente ação perdeu seu objeto, hei 

por bem extinguir o presente feito.

Ex positis, julgo extinto o processo, com amparo no artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Decorrido o prazo 

recursal ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 12 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 34987 Nr: 9773-59.1995.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE LUIZ ROBERTO VASCONCELOS, MILTON 

JOSE BAPTISTA VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANE DE CAMPOS MELO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 CD. PROC. 34987

Ação de Execução de Sentença

Exequente: Espólio de Luiz Roberto Vasconcelos, representado por Milton 

José Batista Vasconcelos

Executada: Ivane de Campos Melo Pereira

 Vistos etc.

ESPÓLIO DE LUIZ ROBERTO VASCONCELOS, representado por MILTON 

JOSÉ BATISTA VASCONCELOS, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE EXECUÇÃO contra IVANE DE CAMPOS MELO PEREIRA, também 

qualificada no processo.

Intimado para promover os atos necessários para o regular andamento do 

feito, tanto pessoalmente, quanto na pessoa de seu patrono, o exequente 

quedou-se inerte (fls. 260, 261 e 265).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito. Embora devidamente intimada.

 In casu, visível é a falta de interesse do credor em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia do exequente, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demandada, abandonando a 

causa por mais de 22 (vinte e dois) meses, julgo extinto o feito, com 

amparo no artigo 485, inciso III do CPC. Custas processuais já recolhidas. 

Eventuais custas remanescentes deverão ser recolhidas pelo exequente, 

no prazo de 5 dias. Sem verba honorária vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Com o trânsito em julgado ou desistência 

do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 12 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 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:

 Código Processo nº. 790506Vistos etc.O executado, por meio da 

Curadora Especial nomeada, apresenta exceção de pré-executividade à 

fls. 99/100.O exequente refutou as alegações à fls. 107/109.Vieram-me os 

autos conclusos.DECIDO.A exceção de pré-executividade advém de 

construção pretoriana, não estando prevista expressamente em lei, sendo 

cabível em hipóteses excepcionais e restritas de flagrante inexistência ou 

nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de 

pressupostos processuais e/ou condições da ação.Este instituto possui 

cognição sumária, de modo que a parte excipiente deve demonstrar de 

plano que o título exequendo não está dotado das características de 

liquidez, certeza e exigibilidade, sendo descabido quando exigir dilação 

probatória. No tocante a aplicação dos juros, as arguições do curador 

nomeado não merecem prosperar, vez que a incidência se inicia da data 

dos respectivos vencimentos, e não da citação, nos termos do artigo 397, 

caput, do Código Civil, “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, 

no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.Sobre o tema, 

a jurisprudência tem entendido:“(...)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, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o 

prosseguimento da execução. Deixo de condenar o executado ao 

pagamento de honorários advocatícios, uma vez que incabíveis à 

espécie.Intime o credor para promover o regular andamento do feito, 
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indicando bens passíveis de penhora, bem como juntando o demonstrativo 

atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra.Rondonópolis, 12 

de setembro de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007357-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRACAO DE AREIA E PEDRA SAO LOURENCO LTDA (AUTOR(A))

EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENILIA PEDROZA DA CRUZ CURY (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO OAB - 503.858.281-87 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007357-95.2018.8.11.0003 Vistos etc. A empresa 

autora pleiteia a outorga de tutela de urgência para compelir a requerida a 

permitir o acesso e livre trânsito dos prepostos e funcionários da empresa 

autora ao imóvel locado, conforme narrado na inicial. O artigo 300 do CPC, 

prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo 

como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise dos 

documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em 

caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a 

concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação 

probatória para averiguar acerca da culpa exclusiva da ré no evento 

danoso, pois os autores pleiteiam seu direito com base no Boletim de 

Ocorrência (Id. 15114015). Cumpre ressaltar, que o instituto da tutela 

antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que 

uma medida não se confunde com a outra, e a tutela antecipada aqui 

almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do 

pedido. Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do 

dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada. Portanto, vê-se a 

necessidade de impulsionar a instrução processual, principalmente porque 

neste momento processual inexiste o dano irreparável ou de difícil 

reparação, pelo que indefiro a medida pleiteada. Quanto à audiência de 

conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de setembro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003192-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

AYMORE (EXEQUENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BENEDITO SOUZA FILHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005120-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA PEREIRA ALVES TELES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, não foi possível proceder 

com a apreensão do bem descrito no mandado, tendo em vista não o ter 

encontrado por ocasião da realização da diligência. RONDONÓPOLIS/MT, 

19 de junho de 2018. MARIA ELIETE RAMOS Oficial de Justiça SEDE DO 4ª 

VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000912-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé que, em cumprimento 

ao r. Mandado, NÃO FOI POSSÍVEL citar Fernanda Almeida da Silva e 

buscar o referido bem por não os encontrar no endereço indicado, mesmo 

diligenciando por 05 vezes no local, flexibilizando dias e horários. Certifico, 

que para a tentativa da apreensão, restou a necessidade do pagamento 

do complemento da diligência no valor de R$ 128,00 (cento e vinte e oito 

reais), conforme tabela de valores, a serem creditados, posteriormente, na 

conta deste servidor, Banco do Brasil, Agência 2970-X, CC 44177-5. 

RONDONÓPOLIS/MT, 4 de abril de 2018. HENRIQUE PERES SOARES 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: 1001219-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (EXEQUENTE)

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA SILVA LTDA - ME (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 cumprimento ao 

mandado retro diligencie ao endereço indicado, e ali estando não localizei 

o nº 1579 e a empresa requerida TRANSPORTADORA SILVA LTDA ME, 

pois, segundo informações prestadas pelo Sr. Francisco, morador daquela 

localidade há mais de 10 anos, afirmou que desconhecer a referida 

empresa, restando, portanto, inexitosa a citação. Diante do exposto 

devolvo o presente no aguardo de novas determinações. 

Rondonópolis-MT, 10 de abril de 2018. Nelson Ricardo Kleim Oficial de 
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Justiça Matrícula 11071 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: 1000176-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALECXANDER RIBEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L C ASSUNCAO PEREIRA EIRELI (EXECUTADO)

VITOR HUGO PISSAIA (EXECUTADO)

FORLUX ENERGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIZ AUGUSTO PISSAIA (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 me 5/6/2018, às 15h/MT, 

compareci à Avenida Amazonas, 1457, Centro ( Antiga Forlux ) e à Rua 

Sete de Setembro, 935, Bairro Quadrilátero Central ( Antiga Forlux ) , e não 

foi possível citar/intimar L C Assunção Pereira Eireli, Vitor Hugo Pissaia e 

Luiz Augusto Pissaia, em face de não encontra-los, tendo em vista não 

mais estarem estabelecidos nestes endereços. O referido é verdade e 

dou fé. RONDONÓPOLIS/MT, 7 de junho 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: 1003542-61.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DOS REIS MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que não foi possível citar 

MARCOS JOSÉ DA SILVA tendo em vista que o imóvel estava fechado e 

sem morador em todas as diligências realizadas nos dias 08/06/2018, 

11/06/2018 e 12/06/2018, nem mesmo os vizinhos souberam informar 

onde o intimando se encontrava . Wellon Vinicius Marques de Souza, 

Matrícula 26060, Oficial de Justiça. RONDONÓPOLIS/MT, 12 de junho de 

2018. WELLON VINICIUS MARQUES DE SOUZA Oficial de Justiça SEDE DO 

4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010062-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA (EXEQUENTE)

CARLOS FERNANDO SUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico, diligenciando na rua Presidente 

João Goulart, nº 1057, Vila Aurora, Edifício Alphavile, situado na frente do 

Edifício San Marco, e lá estando não foi possível proceder ALESSANDRA 

FERNANDES DA SILVA ALVES, tendo em vista de que no ato da diligência 

não localizá-la, no edifício na tem serviço de portaria na guarita é 

eletrônico, e não consta o número do apartamento, em contato com a 

moradora Lilian, informou que não conhece a pessoa. 

RONDONÓPOLIS/MT, 13 de junho de 2018. JOSEVAL COSTA SILVA 

LANDIM DUETI 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 449275 Nr: 4454-51.2011.811.0003

 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: BCD COMÉRCIO E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES PANORAMA LTDA, PORTO 

SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B, GERALDO A DE VITTO 

JR - OAB:OAB/MT4838, THÂMIS VIZZOTTO - OAB:9712/MT

 INTIMAÇÃO das partes para, no prazo legal, apresentarem contrarrazões 

ao recurso de Emabargos de Declaração apresentado por Transportes 

Panorama Ltda às fls. 365/366.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435417 Nr: 4085-91.2010.811.0003

 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: MARIA VETORASSO, ESPOLIO DE ADRIANO 

VETORASSO TOPJIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DYEGO RODRIGO BARBOSA DUARTE, 

DARLENE PEREIRA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VITOR SOUSA DA 

MATA - OAB:OAB/MT15698, PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO JUNIOR, para devolução dos 

autos nº 4085-91.2010.811.0003, Protocolo 435417, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007329-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA (ADVOGADO(A))

PAOLA MARCHIORI DE OLIVEIRA SCHMIDT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007329-30.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): PAOLA MARCHIORI DE OLIVEIRA SCHMIDT RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação proposta em face de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, onde a parte autora alega que é titular da 

unidade consumidora de energia elétrica número 6/1138281-9, e que 

recebeu uma fatura eventual com a cobrança de valores referentes a 

supostas diferenças de consumo que não são devidas. Requereu a 

concessão de tutela de urgência, com a determinação para que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

sua unidade consumidora e de inscrever seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, com relação à fatura eventual, no valor de 

R$20.063,45, com vencimento em 30/08/2018. DECIDO. Verifica-se o 

pagamento das custas devidas. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). No tocante a 

tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 
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risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que os 

documentos carreados ao feito pela mesma demonstram que a requerida 

está lhe cobrando o valor de R$20.063,45 referentes a consumo de kwh 

recuperado e custo administrativo de inspeção, que estão sendo 

questionadas pela parte autora. Com efeito, em que pese à possibilidade 

de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de 

inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não 

pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão em juízo, conforme os arestos que 

seguem: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida 

apurada unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do 

consumo de energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. 

(AgRg no AREsp 4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE 

NATUREZA ESSENCIAL E CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO 

DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura 

razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome 

da agravada nos cadastros de proteção ao crédito quando existir 

discussão acerca da legalidade da cobrança. O fornecimento de energia 

elétrica constitui serviço de natureza essencial e deve ser contínuo. Se 

presentes a verossimilhança da alegação e o dano de difícil reparação, 

impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela antecipada para 

obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do 

nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. (TJMT 

AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 16/05/2013). Nesse 

passo, levando em consideração que a autora está discutindo a origem da 

fatura extra, no valor de R$20.063,45, bem como a regularidade, ou não, 

do medidor de consumo, tenho que está clara a plausibilidade do direito 

invocado, o que fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De 

igual modo, há evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço considerado 

imprescindível para manutenção das atividades, além do risco de que a 

autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por 

débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, estando presentes 

os requisitos necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser 

intimada a se abster de suspender o fornecimento do serviço de energia 

elétrica na unidade consumidora da autora (ou restabelecer a prestação, 

caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 

02 horas); bem como se abster de inscrever o nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto deste feito (ou 

providenciar a exclusão, no prazo de 05 dias, caso a inscrição já tenha se 

efetivado), com relação à fatura eventual no valor de R$20.063,45 com 

vencimento em 30/08/2018. Arbitro, para o caso de descumprimento da 

liminar pela requerida, multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos) 

reais. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 06 de Novembro 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. Rondonópolis/MT, 17 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 882304 Nr: 11078-09.2017.811.0003

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRP, GMT, ADLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694/MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3402-B/MT

 Intimação dos advogados do representado G.M.T, Drª. Thelma Aparecida 

Garcia Guimarães OAB/MT 3402-B e Dr. Antonio Silveira Júnior OAB/MT 

15694, do despacho a seguir transcrito: "Visto. Designo audiência de 

continuação para o dia 24 de outubro deste ano, às 13:30horas. 

Expeça-se o necessário.", devendo serem trazidas independentemente de 

intimação as testemunhas arroladas pela defesa às fls. 77/78.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRAZO: 20 DIAS,

AUTOS N.º 4669-90.2012.811.0003 -

PARTE AUTORA/CREDORA: G. C. G. representado por F. S. C. -

PARTE RÉ/DEVEDORA: Requerido(a): João Dark de Gouvea Filiação: José 

Matias de Gouvea e Maria Olivia Rodrigues, brasileiro(a), natural de 

Pindamonhangaba-SP, , motorista, Endereço: Rua São José do Barreiro, Nº 

67, Conjunto Habitacional , Terra dos Ipês ii, Bairro: Pindamonhangaba, 

Cidade: São Paulo-SP ,

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 39.908,13 (tinta e nove 

mil, novecentos e oito reais e treze centavos) , referente aos meses 

fevereiro/2012 a novembro de 2017, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão (CPC, art. 733, § 1º ). Eu, 

G.E.S.M. (Técnica Judiciária) , digitei.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004349-13.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE ARAUJO PORTO (REQUERENTE)

ROSILDA DE ARAUJO PORTO (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA PORTO (REQUERENTE)

NEUSA ARAUJO PORTO (REQUERENTE)

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JOCILDA MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ELENICE DE ARAUJO PORTO (REQUERENTE)

EVERALDO DE ARAUJO PORTO (REQUERENTE)

CARLOS ARAUJO PORTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEUZINA DE ARAUJO PORTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS ALVARÁ N.° 62/2018 

JUSTIÇA GRATUITA Expedido por ordem do(a) MM.JUIZ DE DIREITO, 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Dados do processo: Processo: 

1004349-13.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: 

ALVARÁ JUDICIAL (1295)/[BEM DE FAMÍLIA]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: ROSILDA DE ARAUJO PORTO, ELENICE DE 

ARAUJO PORTO, HELIO DE ARAUJO PORTO, CARLOS ARAUJO PORTO, 

NEUSA ARAUJO PORTO, EVERALDO DE ARAUJO PORTO, MARIA 

APARECIDA PORTO, JOCILDA MARIA DO NASCIMENTO Parte Ré: 

ESPÓLIO DE ELEUZINA DE ARAÚJO PORTO HERDEIROS: Nome: ROSILDA 

DE ARAUJO PORTO, RG nº. 808.240 SSP/MT e inscrita no CPF nº 

604.294.611-00 Nome: ELENICE DE ARAUJO PORTO, RG nº. 682.615 

SSP/MT, e CPF nº. 468.786.961-00 Nome: CARLOS ARAUJO PORTO, 

portador da cédula de identidade nº.681.459 SSP/MT, e inscrito no CPF nº. 

468.770.531-68 Nome: NEUSA ARAUJO PORTO, RG nº.557.277 SSP/MT, e 

inscrita no CPF, nº. 384.845.951-53 Nome: EVERALDO DE ARAUJO 

PORTO, cédula de identidade nº. 850.270 SSP/MT e inscrito no CPF nº. 

559.364.661-91 Nome: MARIA APARECIDA PORTO, cédula de identidade 

nº. 499095 SSP/MT, e inscrito no CPF Sob o nº. 384.845.871-34 Nome: 

JOCILDA MARIA DO NASCIMENTO, cédula de identidade nº.1365581-7, e 

inscrita no CPF, sob o número nº.021.646.941-47 Nome: HÉLIO DE 

ARAÚJO PORTO, cédula de identidade nº.984.179 SSP/MT, e inscrito no 

CPF nº.654.765.731-00 Autorizado(s): ROSILDA DE ARAUJO PORTO, RG 

nº. 808.240 SSP/MT e inscrita no CPF nº 604.294.611-00 ELENICE DE 

ARAUJO PORTO, RG nº. 682.615 SSP/MT, e CPF nº. 468.786.961-00 

CARLOS ARAUJO PORTO, portador da cédula de identidade nº.681.459 

SSP/MT, e inscrito no CPF nº. 468.770.531-68 NEUSA ARAUJO PORTO, 

RG nº.557.277 SSP/MT, e inscrita no CPF, nº. 384.845.951-53 EVERALDO 

DE ARAUJO PORTO, cédula de identidade nº. 850.270 SSP/MT e inscrito 

no CPF nº. 559.364.661-91 MARIA APARECIDA PORTO, cédula de 

identidade nº. 499095 SSP/MT, e inscrito no CPF Sob o nº. 384.845.871-34 

JOCILDA MARIA DO NASCIMENTO, cédula de identidade nº.1365581-7, e 

inscrita no CPF, sob o número nº.021.646.941-47 Destinatário(s): INDEA - 

Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso Finalidade: Autorizar os 

herdeiros, acima indicados, a procederem à Alienação/Transferência dos 

semoventes registrados em nome da "de cujus" Eleuzina de Araújo Porto, 

CPF Nº. 98657330130, falecida no dia 13/07/2015. OBSERVAÇÕES: A 

autenticidade deste alvará poderá ser certificada no endereço ou por meio 

do telefone indicado abaixo. A(s) pessoa(s) acima nominada(s) e 

qualificada(s), física(s) ou jurídica(s), fica(m) autorizada(s), pelo presente, 

a praticar(em) o(s) ato(s) acima especificado(s) no campo "FINALIDADE". 

RONDONÓPOLIS-MT, 11 de setembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito SEDE DO 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007838-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. C. M. E. S. M. (ADVOGADO(A))

J. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. F. G. C. (ADVOGADO(A))

E. C. D. S. M. (REQUERIDO)

A. L. G. D. (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1007838-92.2017.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando vagarosamente todo o processado, entendo ser necessária 

nova tentativa de conciliação entre as partes para fomentar a pacificação 

social dos conflitos e homenagear a célere resolução da lide, 

possibilitando-lhes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses. 2. Assim sendo, com supedâneo nos parágrafos 2º e 3º do 

art. 3º, bem como no inciso V do art. 139, ambos do CPC, assim como da 

norma ínsita na Resolução 125, do -CNJ, determino a remessa dos autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca – 

CEJUSC, para realização de Sessão de Mediação no presente feito, a ser 

presidida pelo mediador Sr. Sebastião José de Queiroz Junior, com a 

designação de data para tal solenidade e consequente intimação das 

partes e dos procuradores jurídicos respectivos, devendo a Sr.ª gestora 

judiciária providenciar o necessário. 3. Cadastre-se o presente feito no 

Sistema Informatizado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Após, 

remetam-se os autos para a Unidade de Origem desta Comarca, que 

deverá mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da 

Sessão de Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do art. 8º, da 

Ordem de Serviço n. 001/2012-NPMCSC. 4. Com a realização do ato 

solene, venham-me os conclusos para ulterior deliberação. 5. Intime-se. 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de julho de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003034-18.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

OSVALDO PEDRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRON DE JESUS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EVA MARIA DE CARVALHO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003034-18.2016.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a) para comparecer a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões para firmar termo de Curatela Definitiva, em cinco dias. 

Rondonópolis/MT17 de setembro de 2018 JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009963-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. C. V. (ADVOGADO(A))

A. C. D. M. N. (REQUERENTE)

J. D. M. N. (REQUERENTE)

F. E. D. O. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora, por meio da sua 

patrona constituída, para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos 

prova de que não há outros herdeiros do falecido além dos descritos no 

processo, utilizando-se para tanto, de declarações com firma reconhecida 

de ao menos 3 (três) testemunhas, além de se manifestar, no mesmo 

prazo, acerca do teor do ofício objeto do ID 12417995 e requerer o que de 

direito. Rondonópolis/MT, 17 de setembro de 2018 ANTONIO PEREIRA DOS 

SANTOS NETO Gestor(a) de secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 960 Nr: 797-34.1993.811.0003

 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: EDJFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS, GNRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO GOMES SANTANA - 

OAB:3053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição.

1. Da análise dos autos, ressai que se trata de feito que demanda maior 

estudo, incompatível com o exíguo período correicional.

 2. Assim, após o período correicional, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 61833 Nr: 10277-94.1997.811.0003

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LSDS, GSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 Vistos em correição.

1. Da análise dos autos, ressai que se trata de feito que demanda maior 

estudo, incompatível com o exíguo período correicional.

 2. Assim, após o período correicional, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 336425 Nr: 11265-71.2004.811.0003

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

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJFG, CAG, JAG, MFG, LAG, JFA, JAC, LAG, MDSVG, 

AJDS, LAG, ATDS, JAG, FFG, JAG, JAT, MAT, EDFJDS, JDS, AATDS, 

AFDS, MASA, AAT, SADS, JFDS, MDS, AMT, JADC, EAG, MLGD, PD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNRV, MBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO ALVES TEIXEIRA - 

OAB:2.311/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON NEY RIBEIRO VILELA 

- OAB:508-MT

 Vistos em correição.

1. Da análise dos autos, ressai que se trata de feito que demanda maior 

estudo, incompatível com o exíguo período correicional.

 2. Assim, após o período correicional, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001275-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (ADVOGADO(A))

V. G. P. A. (AUTOR(A))

VILMA FRANCISCA PIMENTEL (AUTOR(A))

B. G. P. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE OLIVEIRA AGUIAR (RÉU)

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001275-82.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o petitório de 

ID: 13924843, abra-se vista a parte exequente para manifestação, no 

prazo legal. 2. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público. 3. 

Empós, venham-me os autos conclusos. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de setembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 20 DIAS, AUTOS N.º 4669-90.2012.811.0003 - PARTE 

AUTORA/CREDORA: G. C. G. representado por F. S. C. - PARTE 

RÉ/DEVEDORA: Requerido(a): João Dark de Gouvea Filiação: José Matias 

de Gouvea e Maria Olivia Rodrigues, brasileiro(a), natural de 

Pindamonhangaba-SP, , motorista, Endereço: Rua São José do Barreiro, Nº 

67, Conjunto Habitacional , Terra dos Ipês ii, Bairro: Pindamonhangaba, 

Cidade: São Paulo-SP , FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 

03(três) dias, contados da data da expiração do prazo deste edital, 

efetuar o pagamento das prestações alimentícias em atraso, no valor de 

R$ 39.908,13 (tinta e nove mil, novecentos e oito reais e treze centavos) , 

referente aos meses fevereiro/2012 a novembro de 2017, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão (CPC, art. 

733, § 1º ). Eu, G.E.S.M. (Técnica Judiciária) , digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003365-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO COUTO CARVALHO ARAUJO (ADVOGADO(A))

GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA (REQUERENTE)

L. O. C. S. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON MARTINS CARRIJO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar a carta precatória recebida por esta 

Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, através 

do patrono habilitado, para que tome ciência e, querendo, manifeste-se, 

em obediência ao artigo 437, § 1°, CPC, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001916-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. N. F. (REQUERIDO)

K. O. A. (ADVOGADO(A))

F. F. D. A. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001916-70.2017.8.11.0003 Vistos etc., A teor do requerimento 

formulado pela parte autora, via Defensoria Pública (ID 14068904), 

intime-se o requerido para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, em 

consonância ao disposto no art. 485, §6º, do CPC, sob pena de extinção. 

Por corolário, dou por prejudicada a audiência de instrução outrora 

assinalada (ID 12507385). Com ou sem manifestação, renove-se a 

conclusão. Às providências. Rondonópolis-MT, 23 de julho de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 376828 Nr: 5174-91.2006.811.0003

 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: LG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDSDO, KRSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - 

OAB:12196, REYNALDO OLIVEIRA RUY - OAB:13895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE CRISTINA FESKIU - 

OAB:OAB/PR 46.043

 Vistos etc.,

Evitando-se futura arguição de nulidade processual e, previamente a 

extinção da demanda por abandono, intimem-se todos os herdeiros, por 

intermédio de seus respectivos patronos para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem interesse em assumir o encargo de inventariante com a 
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adoção das providências necessárias à movimentação da marcha 

processual, sendo certo que a inércia acarretará o término do feito.

Oportunamente, anoto a pendência de apresentação do plano final de 

partilha e dos seguintes documentos: a) instrumento de representação 

processual do cônjuge da herdeira Wesley (Claudionor) e cópia dos 

documentos pessoais deste; b) cópia dos documentos pessoais da 

consorte de Kleber (Rosane); c) certidão negativa de débito municipal (de 

todas as urbes onde se instalam os bens do acervo), estadual (expedida 

pela PGE – do Estado de Mato Grosso) em nome do falecido; d) Guia de 

Informação e Apuração do ITCMD e comprovante de recolhimento do 

tributo dos Estados de Mato Grosso e Paraná.

Após, renove-se a conclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 746585 Nr: 5936-29.2014.811.0003

 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: CLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS, IADS, BMDA, EMDA, BMDA, NDA, JPA, 

NDA, JPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - 

OAB:17130/0, LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA - OAB:15991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 (...)intime-se pessoalmente a parte autora, sem prejuízo da publicação via 

DJe, para dar regular andamento ao processo, praticando os atos que lhe 

competir, notadamente a fim de apresentar cópia de sua certidão de 

nascimento/casamento, assim como do falecido Benedito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, 

IV), ciente de que na ausência de manifestação e/ou de suprimento da 

falta que impede o prosseguimento, o processo será extinto.Acaso reste 

inexitosa a intimação pessoal, determino sua intimação por edital (...), 

passo a sanear o feito.Fixo como pontos controvertidos da demanda, sem 

prejuízo de outros que poderão ser formulados no decorrer da instrução: 

a) a apuração acerca da existência dos requisitos legais configuradores 

da união estável; b) a verificação quanto a subsistência dos impedimentos 

previstos no art. 1.521 do Código Civil; c) o período de duração da 

convivência ‘more uxório’ vivenciada entre a autora e o falecido Benedito 

Soares de Amorim.Desta forma, DEFIRO as seguintes provas úteis 

postuladas pelas partes: 1) ORAL, consistente na oitiva das testemunhas 

a serem arroladas pelas partes no prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da presente (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de preclusão, 

devendo ser observado pelos litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 

1º, do CPC; e, 2) DOCUMENTAL, consistente na juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão, na forma do 

artigo 435, do CPC.Com relação ao depoimento pessoal, desde já ressalvo 

que sendo o magistrado o destinatário da prova, devendo apreciá-la 

livremente, conforme estabelece o artigo 371 do CPC, dispenso o 

depoimento das partes por entender desnecessário ao deslinde da 

questão. (...)Por derradeiro, para a produção da prova oral deferida, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 07 de novembro 

de 2018 às 15h00min, devendo o Sr. Gestor Judicial adotar as 

providências necessárias à sua efetiva realização. Intimem-se. Ciência ao 

UNIJURIS e à Defensoria Pública.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 806401 Nr: 16802-62.2015.811.0003

 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: LLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDSES, FJDSES, ASB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINI RAMOS RODRIGUES - 

OAB:10509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA SOLANGE DE 

ALMEIDA MORAES - OAB:14334-B, IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, REGINA CELIA DOS SANTOS E SOUZA AMERICO - 

OAB:89148

 Intimação do (a) patrono (a) da parte requerente para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifastar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 789042 Nr: 9828-09.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFDS, RFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SOUZA BIZERRA - 

OAB:20448/O, DENISE RODEGUER - OAB:291039/SP, DENISE RODEGUER 

- OAB:MT-15.121-A, RAFAELA MARCOS FABIAN - OAB:22111/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) patrono (a) da parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 768406 Nr: 1435-95.2015.811.0003

 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: MARIZELMA VASCONCELOS DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELIZEU HATAMOTO DOS 

SANTOS, sayuri kettlyn mota hatamoto, GLADIS MARIA MOTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 726805 Nr: 7716-38.2013.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDS, ERDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA DE MATOS GARCIA - 

OAB:14064, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 774617 Nr: 4125-97.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADM, IADO, WAADO, IADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, MAYCON SIMONETO - OAB:7890-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON SIMONETO - 

OAB:7890-RO, PRISCILA IKEDA CAETANO - OAB:MT0018596/O

 IMPULSIONO os autos para intimação da parte AUTORA, para que, 

querendo, se manifeste sobre a contestação apresentada, nos termos do 

artigo 350, do CPC, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 717891 Nr: 13337-50.2012.811.0003

 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: MSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, KATIA LUZIA DE GODOI - OAB:12393/MT, 

MARIELLE DE MATOS SOARES - OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte inventariante para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 738769 Nr: 1196-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRDSMDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:15527, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 Intimação do patrono da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 806511 Nr: 16850-21.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBRM, MAMF, BRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23.385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto a petição de fls. 61/82.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 723469 Nr: 4461-72.2013.811.0003

 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: GPDCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVDS, JADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA LUANA SAGGIN FACIONI 

DE LIMA - OAB:21748/O, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 (...) Prima facie, valendo-me dos fundamentos lançados às fls. 88 e 105 

não conheço das alegações vertidas na contestação de fls. 63/68, bem 

como petição de fls. 92, notadamente porque o direito material alberga a 

casuística, optando a requerida em deixar de apresentar o instrumento de 

procuração que poderia ser inclusive por instrumento publico. Por fim, 

intime-se pessoalmente a parte autora a fim de que, no prazo 

improrrogável de cinco dias, atenda ao comando exarado às fls. 88, no 

que concerne à inclusão de Paulo de Souza Neto no polo passivo da lide, 

com a apresentação completa de sua qualificação e endereço, ou requeira 

o necessário ao prosseguimento do feito acaso o mesmo seja falecido 

(com a apresentação de certidão de óbito), sob pena de extinção, não se 

admitindo novel pleito de suspensão processual haja vista o tempo de 

tramitação processual que esbarra a razoabilidade. Acaso reste inexitosa 

a intimação pessoal, determino sua intimação por edital para fins e prazo 

da determinação contida no presente decisum. Prazo do edital: 20 (vinte) 

dias.Intimem-se.Às providências com URGÊNCIA eis que se trata de feito 

incluído nas metas prioritárias do CNJ.Rondonópolis, 14 de setembro de 

2018.Claudia Beatriz SchmidtJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 742520 Nr: 3610-96.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS 

AGUIAR - OAB:15614/O, PEDRO RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - 

OAB:15615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 1. Compulsando o registro dos imóveis outrora apresentados, verifico que 

apenas aquele inscrito sob o RGI nº. 83.023 se encontra na esfera de 

domínio do ‘de cujus’, conquanto existente alienação fiduciária (fl. 164).

Entrementes, faculto à inventariante comprovar a anuência da credora da 

r. obrigação relativamente à pretensa transmissão, no prazo de 20 (vinte) 

dias, sob pena de restar impossibilitada a inventariança do imóvel.

 2. No que se refere ao pleito de fl. 138, a inventariante deverá apresentar, 

previamente a homologação da partilha, a Guia de Informação e Apuração 

do ITCD, acompanhada do comprovante de recolhimento do tributo ou 

declaração de isenção do mesmo, relativamente aos bens que serão 

objeto de partilha neste procedimento.

Sem prejuízo, deverá a cônjuge supérstite retificar o valor atribuído à 

causa, pois 'o valor da causa em inventário ou arrolamento é calculado 

sobre o valor dos bens do espólio' (TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 

80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 19.5.1998) e, se necessário, 

proceder a complementação das custas processuais devidas.

3. Ademais, em consonância ao parecer ministerial retro, intime-se 

inventariante para, em igual lapso, noticiar o atual estado do consórcio de 

titularidade do falecido (fl. 101), com apresentação da documentação 

correlata, bem como colacionar, se for o caso, o formal de partilha 

referente aos bens transmitidos ao extinto perante o Juízo da 1ª Vara de 

Família e Sucessões desta Comarca, acompanhado do registro imobiliário 

competente (itens ‘b’ e ‘c’ de fl. 39).

Na oportunidade, esclareça acerca do adimplemento das dívidas arroladas 

nas primeiras declarações (fls. 38/41), apresentando-se, doravante, o 

plano final de partilha, na forma legal, contemplando apenas os bens 

efetivamente pertencentes ao falecido, isto é, aqueles registrados em seu 

favor.

4. Na sequência, colha-se parecer ministerial.

5. Sem prejuízo, abra-se vista dos autos à Fazenda Pública para fins do 

art. 638, do CPC.

6. Finalizadas as providências supra, renove-se a conclusão.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 8254 Nr: 4726-41.1994.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAWKABA BADRA DIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HABID DIB -" DE CUJUS"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de ARROLAMENTO SUMÁRIO do ESPÓLIO DE HABIB DIB, sendo 

inventariante KAUKAB BADRA DIB e OUTROS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Verifica-se que há nos autos as certidões negativas de débito federal (fl. 

444), estadual (expedida pela PGE – fl. 457) e municipal (fl. 443), Guia de 

Informação e Apuração de ITCD acompanhada do comprovante de 

recolhimento do tributo (fls. 376/378).

Constam dos autos as primeiras declarações (fls. 22/26) e plano final de 

partilha (fls. 439/440), nos moldes legais.

A Fazenda Pública com vista dos autos informou não ter mais interesse no 

presente inventário (fl. 437).

Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados 

pelo falecido HABIB DIB, atribuindo aos nela contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Custas ex lege. Sem honorários ante a ausência de contenciosidade.

Após o trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se formal de 

partilha, em observância ao regime de bens praticado no casamento (fl. 

06), cabendo a cônjuge supérstite tão-somente a meação da herança e, 

aos filhos a divisão igualitária do remanescente (fls. 439/440).

Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do formal de 

partilha aos interessados, abra-se vista à Fazenda Pública.
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 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 793885 Nr: 11834-86.2015.811.0003

 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: AIS, SADS, AMSDB, MJADS, JCIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

A teor do requerimento formulado à fl. 81, defiro a suspensão do 

andamento do presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para fins 

de cumprimento integral do disposto à fl. 72.

Fica a Defensoria Pública ciente de que deverá se manifestar tão logo 

decorra o prazo de suspensão, independentemente de nova intimação, 

pena de extinção.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada, intime-se a 

inventariante pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, adotar 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão, sob pena de extinção.

Cumpridas as determinações, renove-se a conclusão.

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 446161 Nr: 1343-59.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA JOSE DIAS, CRISTIANE 

PEREIRA DIAS, CLEIDSON DIAS PEREIRA, CLEUNICE DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CHAGAS 

RIBEIRO - OAB:MT/ 7.026, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA 

- OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOS REQUERIDOS : WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA, OAB/MT15.472, PARA MANIFESTAR 

ACERCA DO ITEM 3 DO R. DESPACHO DE FLS. 162, VERSO, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 388078 Nr: 1751-89.2007.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMH, VDFMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ALICE ARAUJO 

FORTUNATO - OAB:18711/MT, ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946/MT, 

ROBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Posto isso, HOMOLOGO o acordo constante nos autos (fls. 212/2013) e 

SUSPENDO o curso do processo até o seu integral cumprimento. Via de 

consequência, efetivo a baixa levada a efeito perante o sistema RENAJUD 

(fl. 144), conforme extrato anexoExaurido o prazo, fica o exequente ciente 

da necessidade de requerer o necessário ao prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo que acaso silencie o juízo interpretará que 

operou-se a quitação do feito, extinguindo-se por presunção de quitação 

do acordo.Sem custas, eis que o autor milita ao pálio da justiça gratuita. 

Honorários na forma pactuada. Publique-se. Int imem-se. 

Notifique-se.Rondonópolis/MT, 14 de setembro de 2018CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 419806 Nr: 2088-10.2009.811.0003

 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: ANTONIO TESTA SOBRINHO, ZIZENE PIRES TESTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS, JEAN 

PIERRE DIAS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ADRIANA - OAB:25.012/0, 

CARLA ADRIANA - OAB:25012/0, DAIANA MALHEIROS DE MOURA - 

OAB:11624-A/MT, HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298/MT, WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 INTIMAÇÃO DOS REQUERENTES PARA MANIFESTAREM-SE, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS, ACERCA DO RECURSO DE APELAÇÃO, FLS. 83 A 

107, INTERPOSTO PELOS REQUERIDOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 446318 Nr: 1500-32.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT, DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - 

OAB:23357/O, THAIS LOUANA MENDES SILVA - OAB:, VANDERLEI 

CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT, ROGER MAURICIO CAMPOS DOS 

SANTOS - OAB:12527/MT

 Vistos.

Diante da regularização da representação processual da parte exequente 

(fls. 206/213), intime-se a mesma, via causídicos constituídos para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, oportunidade em que deverá requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005176-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

JOSE JURANDIR MEDINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 15/09/2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004323-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDES DE MORAES (REQUERENTE)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: VISTO. Intime-se pessoalmente a parte autora para pagar as 

custas iniciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 

485, §1º do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

15/09/2018 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001385-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILIPE AFFONSO FERREIRA (EXECUTADO)

GEOVANE DILKIN CONSUL (EXECUTADO)

BUNGE ALIMENTOS S/A (EXECUTADO)

PEDRO PULLEN PARENTE (EXECUTADO)

WANDER ERNANDO MEYER (EXECUTADO)

RAUL ALFREDO PADILLA (EXECUTADO)

MARTUS ANTONIO RODRIGUES TAVARES (EXECUTADO)

MURILO BRAZ SANT ANNA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1001385-47.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: BUNGE ALIMENTOS S/A, FILIPE AFFONSO FERREIRA, 

WANDER ERNANDO MEYER, PEDRO PULLEN PARENTE, MURILO BRAZ 

SANT ANNA, MARTUS ANTONIO RODRIGUES TAVARES, RAUL ALFREDO 

PADILLA, GEOVANE DILKIN CONSUL VISTO Atendendo a pedido das 

partes, determino as seguintes providências: a) a vinculação da apólice 

apresentada pela empresa executada a este processo de execução 

fiscal, a fim de garantir o crédito tributário aqui objeto de cobrança; b) o 

deferimento da juntada da CDA 2018444291 aos autos, devidamente 

retificada com a retirada dos corresponsáveis; c) A retirada dos 

corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal, sem nenhum ônus 

para a exequente, conforme consentimento dos executados; d) a 

intimação da empresa executada para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar embargos à execução. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 17 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002969-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS (ADVOGADO(A))

ELIANE VELOSO RAHAL GEISENDORF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N º VISTO. A exequente requer a extinção da execução, em 

razão do cancelamento do débito tributário. Denota-se que o débito 

tributário foi cancelado. Os Tribunais já decidiram que o cancelamento do 

débito implica a extinção da execução. Nesse sentido: “EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -CANCELAMENTO DO DÉBITO 

TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - REMISSÃO - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - 

ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80 - RECURSO PROVIDO - DECISÃO 

UNÂNIME. -Nos termos do artigo 26 da Lei Nº 6.830/80, não há incidência 

de custas processuais na execução fiscal extinta pela remissão do débito 

tributário” (TJ-PR - AC: 1571562 PR Apelação Cível - 0157156-2, Relator: 

Antonio Lopes de Noronha, Data de Julgamento: 15/12/2004, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 14/02/2005 DJ: 6806). Com essas 

considerações, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, nos termos 

do art. 26, da Lei 6.830/80. Sem custas e honorários advocatícios, na 

forma do dispositivo legal acima mencionado. Proceda-se ao cancelamento 

do arresto ou penhora, se houver. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, 15/09/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007778-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE REZENDE DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS CARTA PRECATÓRIA Justiça 

Gratuita CUMPRIMENTO IMEDIATO E URGENTE (SAÚDE - CIRURGIA) Juízo 

Deprecante: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE Rondonópolis – MT Juízo 

Deprecado: VARA DAS CARTAS PRECATÓRIAS DE CUIABÁ – MT DADOS 

DE ORIGEM Processo: 1007778-85.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 

84.054,37; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): LILIANE REZENDE DE 

SOUZA . Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS DADOS PARA O CUMPRIMENTO FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO FORNECEDOR ORTO MAX IMPLANTES COM E 

REPRESETNAÇÕES LTDA.EPP - CNPJ 05.527.514/0001-13, endereço: RUA 

C, 03, QUADRA 11, VILLAGE FALMBOYANT, CUIABÁ, CEP 78035-380, 

para, em conformidade com a decisão concessiva de tutela de urgência 

abaixo transcrita, fornecer o material orçado para procedimento cirúrgico 

em favor de LILIANE REZENDE DE SOUZA, de acordo com as solicitações 

da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis e pelo Dr. Rinald Luzzi, 

segundo documentos carreados aos autos. DESPACHO: "Processo: 

1007778-85.2018.8.11.0003. AUTOR(A): LILIANE REZENDE DE 

SOUZARÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

Vistos etc., Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO 

DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” proposta LILIANE REZENDE DE 

SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, sustentando como causa de pedir:A autora de 42 

(quarenta e dois) anos foi diagnosticada com ESTENOSE DA COLUNA 

VERTEBRAL (CID M48.0), RADICULOPATIA (CID 54.1) E TRANSTORNO DO 

DISCO INVERTEBRAL (CID M51.3).A estenose espinhal é qualquer tipo de 

estreitamento do canal espinhal, do canal radicular ou do forame 

intervertebral, que reproduz sintomas clínicos. Radiculopatia é 

caracterizada pela lesão ou comprometimento de um ou mais nervos e 

suas raízes nervosas que passam pela coluna vertebral, levando ao 

surgimento de sintomas como dor, formigamento, sensação de choque e 

fraqueza dos membros, como acontece na dor pelo comprometimento do 

nervo ciático, por exemplo.[2]A condição de transtorno do disco 

invertebral leva à perda das funções de um ou mais discos intervertebrais, 

levando à perda da função de coxim na absorção de impacto entre as 

vértebras. A degeneração degenerativa discal – verdadeiro 

envelhecimento do disco - pode desenvolver-se como processo natural do 

envelhecimento, mas também pode resultar de traumas. Conforme laudo 

médico anexo, o início das queixas da autora começaram a mais de 3 

anos, quando realizou sua primeira ressonância. A autora já realizou 

excessiva fisioterapia e está atualmente utilizando medicação forte para 

as dores incessantes e incapacitantes, inclusive para pequenas 

atividades diárias. Convém esclarecer que há possível piora de quadro 

clínico, caso o procedimento não seja realizado e as fortes dores 

continuarão, mesmo com os atuais medicamentos. A assistida pode 

acabar acamada acarretando outras complicações como pneumonia, 

trombose, problemas circulatórios, respiratórios, até mesmo no intestino 

por não conseguir se locomover. Por fim, a possibilidade de se tornar uma 

cadeirante e inclusive tendo a possível situação de vir a óbito. Partindo de 

tais premissas, requer a concessão de tutela de urgência determinado 

que: “procedimento cirúrgico de DESCOMPRESSÃO MEDULAR E 

ARTRODESE, DESCECTOMIA, FORAMINOPLASTIA, ASSOCIADO A 

ENXERTO AUTOLOGO E FIXAÇÃO POSTERIOR COM PARAFUSOS 

PEDICULARES, bem como todos os procedimentos intercorrentes e que 

forem necessários para restabelecer a saúde da paciente, sob pena de 

serem adotadas medidas a adequadas para efetivação da tutela 

provisória, notadamente multa e bloqueio de valores públicos para custear 

os insumos por particular;”Decido. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão 

de tutela específica liminarmente encontra guarida. Em se tratando de 
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pedido de antecipação de tutela, necessário se apresenta a verificação do 

preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. No caso, porém, tratando-se de 

antecipação de tutela específica, prevista no artigo 497 do CPC, limita-se, 

para sua concessão, a análise da relevância do fundamento da demanda 

e o justificado receio de ineficácia do provimento final, como se vê:“Art. 

497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, 

o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou 

determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela 

específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um 

ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de 

dano ou da existência de culpa ou dolo.”O Professor Luiz Guilherme 

Marinoni, em sua obra A Antecipação da Tutela, 7ª edição, editora 

Malheiros, p. 84 e 112, ao disciplinar sobre ação inibitória e tutela do 

adimplemento da obrigação na forma específica, é claro ao afirmar:“A 

tutela inibitória pode ser classificada como uma tutela preventiva e 

específica. Preventiva porque voltada para o futuro; específica porque 

destinada a garantir o exercício integral do direito, segundo as 

modalidades originariamente fixadas pelo direito material.”A propósito, 

embora o dispositivo faça referência a “obrigação”, é de se entender, em 

atenção ao que dispõe o artigo 5º, XXXV da Constituição Federal, que se 

aplica a toda pratica ilícita advinda do não cumprimento de um 

dever.Partindo dessas premissas, no caso, a plausibilidade do direito 

substancial invocado a revelar a relevância do fundamento, encontra 

guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art. 

196 da Constituição Federal de 1988, se não bastasse o disposto no art. 

1°, III da referida Carta Magna que impõe como um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.Com efeito, 

depreende-se do laudo médico anexo a exordial, elaborado pelo médico 

Dr. Rinald Luzzi, que a autora necessita da realização da cirurgia de 

artrodese de coluna lombar.Aliado a prescrição médica, o parecer do NAT 

foi que há urgência no caso, bem como que “o procedimento deve ser 

providenciado com a maior brevidade possível a fim de minorar a presença 

dos sintomas incapacitantes apresentados pelo requerente, além de se 

evitar sequelas neurológicas irreversíveis”. Assim, resta demonstra a 

necessidade da cirurgia e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil 

reparação, caso a medida não seja concedida liminarmente. Ante o 

exposto, concedo liminarmente a tutela específica, nos termos do artigo 

497, do Código de Processo Civil, para o fim de determinar que o réu – 

Estado de Mato Grosso – autorize a cirurgia de artrodese de coluna 

lombar a paciente LILIANE REZENDE DE SOUZA, no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme solicitada pelo médico Dr. Rinald Luzzi. Caso os réus não 

procedam com a realização da cirurgia, autorizo desde já o bloqueio de 

valores nas contas pelo sistema Bacen-Jud, caso não haja recurso desta 

decisão, para empresa que disponibilizar pelo menor preço, devendo os 

fornecedores serem intimados para proceder com a realização da cirurgia, 

uma vez que, com a prestação de contas, ocorrerá a liberação de valor. 

Citem-se os Requeridos para, querendo, apresentarem a sua defesa, no 

prazo legal.Com a defesa, vistas ao requerente para impugnar no prazo 

legal e, após, manifeste-se o Ministério Público.Por derradeiro, consoante 

o Procedimento de Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da justiça, 

servindo este como alvará de gratuidade.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Edson Dias ReisJuiz de Direito. Assinado 

digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) EDSON DIAS REIS 

Juiz de Direito. Rondonópolis - MT, 16 de agosto de 2018. Edson Dias Reis 

Juiz(a) de Direito(a) CERTIFICO ser autêntica a assinatura supra, do MM., 

Juiz desta Vara/Comarca, Dr. Edson Dias Reis. JEANNIE CARLA COSTA 

GONCALVES Gestora(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005157-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ALICE COELHO NEVES (ADVOGADO(A))

MANOEL MACHADO (AUTOR(A))

VALDIRENE JESUS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

LUCIMAR INES DE SOUZA MOREIRA (RÉU)

JOSE BENICIO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1005157-52.2017.8.11.0003. AUTOR(A): MANOEL MACHADO RÉU: 

DETRAN - MATO GROSSO, LUCIMAR INES DE SOUZA MOREIRA, JOSE 

BENICIO DA SILVA Vistos etc., No caso, não há notícias nos autos de 

antecipação de tutela recursal que tenha alterado a decisão que 

determinou o recolhimento de custas sob pena de extinção. Assim, até 

venha o julgamento do Agravo de Instrumento, determino o 

prosseguimento do feito com as citações dos réus para que apresentem 

suas defesas. Postergo a análise do pedido de tutela de urgência após a 

formação do contraditório, até porque a pretensão, nesta fase de 

cognição sumária, se apresenta nebulosa. Com as respostas, conclusos 

para apreciar pedido de tutela de urgência. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001304-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1001304-98.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 

70.032,80; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

CARLOS ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: INSS - 

AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE O presente expediente tem por finalidade 

a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

RONDONÓPOLIS , 17 de setembro de 2018. Atenciosamente, LEONARDO 

ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004037-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LOURENCO GOMES (AUTOR(A))

PATRICIA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EDENICIO AVELINO SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1004037-37.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 

30.299,70; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86)]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR(A): EDSON LOURENCO GOMES Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O presente expediente tem por finalidade 

a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

RONDONÓPOLIS , 17 de setembro de 2018. Atenciosamente, LEONARDO 

ALVES DE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 741770 Nr: 3169-18.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO ALVES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERNANDES - 

OAB:OAB/MT17125, SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - OAB:14.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente, Dr. Hamilton Fernandes da 

Silva, OAB/MT nº 17125, de que as manifestações no PROCESSO nº 

71896/2018, ESPÉCIE: PRECATÓRIO, da CENTRAL DE CONCILIAÇÃO DOS 

PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, devem ser feitas junto àquele 

feito, e, não mais nos autos de origem, mesmo porque este processo vai 

ser arquivado muito antes do pagamento do procatório, e todas as 

determinações deverão ser atendidas através de juntada naqueles autos, 

que foi formado, exclusivamente, para o pagamento do Ofício Precatório, 

mas que tem seu rito distinto do processo de cumprimento de sentença.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002767-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL - EPP (EXECUTADO)

ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: Processo: 

1002767-12.2017.8.11.0003; Valor causa: $42,146.41; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO Parte Ré: EXECUTADO: ELIZABETE 

APARECIDA BERTONHA MIGUEL - EPP, ELIZABETE APARECIDA 

BERTONHA MIGUEL Pessoa(s) a ser(em) citada(s) EXECUTADO: 

ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL - EPP, ELIZABETE 

APARECIDA BERTONHA MIGUEL Data de Distribuição da Ação: 04/05/2017 

17:33:11. 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. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO em face de ELIZABETE 

APARECIDA BERTONHA MIGUEL - EPP e ELIZABETE APARECIDA 

BETONHA MIGUAL , na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa carreada à 

inicial. VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS Débito Atualizado: R$ 42,146.41 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. Nos termos do artigo 

827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor 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 Exeqüente.V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação.VI. Cumpra-se.Rondonópolis, quinta-feira, 04 de maio de 

2017.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito."Assinado 

digitalmente EDSON DIAS REIS Juiz de Direito ADVERTÊNCIA: Fica(m) 

ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, 

terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEONARDO ALVES DE 

OLIVEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 17 de setembro de 2018 LEONARDO 

ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004207-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: Processo: 

1004207-43.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 14.022,35; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Parte Ré: EXECUTADO: PROTEC 

CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME Pessoa(s) a ser(em) citada(s) 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS EXECUTADO: PROTEC 

CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME Data de Distribuição da Ação: 

04/07/2017 10:09:38. 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. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS em face de PROTEC 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito, inscrito(s) na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

anexas à inicial. VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS Débito Atualizado: R$ R$ 14.022,35 Despacho/Decisão: "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. Nos termos do artigo 827 do Código de 

Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor 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 Exeqüente. V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 07 de julho de 

2017." .Assinado digitalmente EDSON DIAS REIS Juiz de Direito 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 17 de 

setembro de 2018 LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário 

SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100
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Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 325288 Nr: 3378-71.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Intimação do patrono do réu do teor da decisão exarada à fl. 288: "I – 

Considerando que na data apaziguada este Magistrado estará em gozo de 

licença redesigno o ato para o dia 09 de novembro de 2018, às 16h00min.

II – Cumpra-se as demais determinações da decisão anterior."

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 674933 Nr: 6858-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEIBSON CARLOS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Intimação da Drª. Thelma Aparecida Garcia Guimarães, OAB/MT nº. 

3.402-B, e do Dr. Antônio Silveira Guimarães Júnior, OAB/MT nº. 15.694, 

para audiência de instrução e julgamento designada para o dia 08 de 

outubro de 2018, às 13h30min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara 

Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 670985 Nr: 3404-54.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO JACINTO DA SILVA OLIVEIRA, 

JEFERSON PEREIRA ALVES, SÉRGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA - OAB:OAB/MT 15193, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/ 4.310 A, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - 

OAB:3.402/B MT

 INTIMAÇÃO DO DR. GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR- 

OAB/MT 15.193, PARA QUE NO PRAZO APRESENTE ÀS RAZÕES 

RECURSAIS DO APELO DO RÉU JEFERSON PEREIRA ALVES, NOS AUTOS 

DE AÇÃO PENAL Nº 3404-54.2018.811.0064- CÓDIGO 670985.;

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677079 Nr: 8832-17.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE CAMPOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Pelo exposto, forte no artigo 316, CPP, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA 

ANTERIORMENTE DECRETADA e, CONCEDO a liberdade provisória a 

CRISTIANE CAMPOS PEREIRA, bem como imponho as seguintes medidas 

cautelares:1) Comparecer mensalmente a este juízo, a fim de informar e 

justificar suas atividades (art. 319, I, CPP);2) Comparecer a todos os atos 

do processo (art. 319, VIII); 3) 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); e4) Não frequentar lugares de má-fama (boates, bares, 

etc..) (art. 319, II, CPP).Ademais, expeça-se o competente ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor da denunciada, para colocá-la em liberdade, se por 

outro motivo não deva permanecer presa.Outrossim, analisando a defesa 

preliminar apresentada pela ré CRISTIANE CAMPOS PEREIRA não 

vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no 

art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento 

da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal. Na forma do 

art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29.01.2019, às 15h00min. No ato, sendo possível, 

proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados. Convém registrar, as provas 

serão produzidas numa só audiência, podendo ser indeferidas as provas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as 

partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo necessário, 

expeça-se a devida carta precatória.Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674540 Nr: 6545-81.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24.064/O-MT

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia 

de fls. 04/06, para CONDENAR o réu Reinaldo dos Santos de Oliveira, 

brasileiro, convivente, nascido em 08/02/1973, natural de Lins/SP, portador 

do RG 2542303-7 SSP/MT e CPF 170.534.118-77, filho de José de Oliveira 

e de Joana dos Santos Oliveira, residente na Rua Beira Rio, nº 699, 

Centro, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na 

prática do crime descrito no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, por várias 

vezes, em continuidade delitiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 632529 Nr: 4374-59.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO HERCULANO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORIVALDO DIAS DE SOUZA - 

OAB:7790A

 Autos nº 4374-59.2015.811.0064 – Cód. 632529

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Lázaro 

Herculano Soares 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.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 679803 Nr: 11362-91.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO FERNANDES DE JESUS SILVA, 

ROSANA PRUDENCIO AMANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115 B

 [...] I – CONCEDO o benefício da prisão domiciliar em favor da autuada 

ROSANA PRUDÊNCIO AMÂNCIO, mediante assinatura do termo de 

compromisso para:a) manter-se em sua residência (24 horas), com 

exceção para tratamento médico, sob pena de ser decretada novamente a 

sua prisão preventiva.b) comparecimento a todos os atos processuais;c) 

comparecimento mensal em Juízo, para informarem e justificarem suas 

atividades civis;d) não mudar de residência sem prévia autorização;e) não 

se ausentar da Comarca, sem autorização prévia judicial;II – Expeça-se o 

competente alvará de soltura, para prisão domiciliar, independente de nova 

conclusão, observada as cautelas de praxe em favor da autuada 

ROSANA PRUDÊNCIO AMÂNCIO.III – Oficie-se a Equipe Multidisciplinar 

desta comarca para que, periodicamente, a cada 30 (trinta) dias, promova 

a realização de relatório psicossocial em ambas as denunciadas, no qual 

deverão constar, expressamente, quanto os cuidados com os infantes, 

bem como da situação da prole.IV – Aguarde-se a conclusão dos autos de 

inquérito policial. Chegando os autos principais em juízo, após baixas e 

anotações, juntem-se estes àqueles, enviando ao Ministério Público para 

manifestação sobre oferecimento de denúncia, arquivamento ou outra 

diligência que entender cabível.V – Intime-se a defesa e o Ministério 

Público quanto a esta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 679803 Nr: 11362-91.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO FERNANDES DE JESUS SILVA, 

ROSANA PRUDENCIO AMANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115 B

 .3. Dispositivo.I – HOMOLOGO a presente prisão em flagrante para que 

produza seus jurídicos efeitos.II – Portanto, nos termos dos artigos 310, 

inciso II c/c artigo 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão 

em flagrante dos autuados LAERCIO FERNANDES DE JESUS SILVA E 

ROSANA PRUDENICO AMANCIO, em PREVENTIVA, para garantia da ordem 

pública, garantia da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei 

penal. III – Expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor dos 

autuados.IV – Em seguida, aguarde-se a conclusão dos autos de inquérito 

policial. Chegando os autos principais em juízo, após baixas e anotações, 

juntem-se estes àqueles, enviando ao Ministério Público para manifestação 

sobre oferecimento de denúncia, arquivamento ou outra diligência que 

entender cabível.V – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000307-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO (ADVOGADO(A))

DANIEL SCHENFERT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificar as provas que pretende produzir além das já 

constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou diga se pretende o julgamento antecipado; 

e, na mesma oportunidade, manifeste se tem interesse na realização da 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006413-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO RIO PARANÁ 

(REQUERENTE)

FERNANDO DENIS MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR APARECIDO FAVARETO (REQUERIDO)

MARIA INES FAVARETO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002520-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR JOSE BONKEWICH (REQUERIDO)

ULISSES DUARTE JÚNIOR (ADVOGADO(A))

VANDERLEI NEZZI (ADVOGADO(A))

CAMILA VILCHES LEMES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 
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§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002112-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA RECALDE DE MOURA (AUTOR(A))

BRUNO ALVES DAUFENBACK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, 

sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da parte 

AUTORA: NILZA RECALDE DE MOURA. Nos termos da Legislação vigente 

e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo o advogado da parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias requerer o que entender de direito. SINOP, 17 

de setembro de 2018. Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 TELEFONE: (66) 

35203800

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004632-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LORENTINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem sobre a certidão de decurso de prazo de ID 15379562.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010826-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TADEU DE TOLEDO BARCA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão de decurso de prazo de ID 15381192, 

requerendo o que entender de direto.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008777-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESQUIVEL (ADVOGADO(A))

JOAO DE OLIVEIRA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ederval Pereira da Silva (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008777-02.2018.8.11.0015. AUTOR(A): JOAO DE 

OLIVEIRA ROCHA RÉU: EDERVAL PEREIRA DA SILVA Vistos etc. A parte 

requerente pugna 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, fazendo a juntada do 

extrato de recebimento de sua aposentaria. 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 autora 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, 17 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009183-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

AMCEL AGROFLORESTAL LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ANTUNES DE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009183-23.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AMCEL 

AGROFLORESTAL LTDA. REQUERIDO: PAULO ANTUNES DE LARA Vistos 

etc. Intime-se a parte requerente para, em 05 dias, comprovar o preparo 

da carta precatória, sob pena de devolução sem o cumprimento de sua 

finalidade, nos termos do que dispõe o art. 393 da CNGC – MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005912-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI BONATO MENCATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005912-06.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FERNANDA 

REGEM SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: SUELI BONATO MENCATO Vistos 

etc. Pedido de assistência judiciária gratuita que Fernanda Regem de 

Souza Oliveira, devidamente qualificada, apresentou no bojo da presente 

demanda, visando obter a benesse na presente demanda. Intimada a 

comprovar a hipossuficiência alegada, juntou documentos. É o sucinto 
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relato. 1. A declaração de pobreza não prevalece quando sinais objetivos 

de confortável situação econômico-financeira a desvanecem, a informar 

condições de arcar com as custas e as despesas processuais. Prolixa e 

confusa petição inicial. A parte autora com nítida finalidade de esquivar ao 

pagamento das custas judiciais, disse ser dependente do seu ex marido. 

Além de não possuir mais vínculo jurídico com ele, não comprovou que 

recebe pensão dele. Pelo contrário, noticiou ter aberto mão da pensão da 

filha menor de idade para poder realizar acordo com ele, tocante a sua 

separação judicial. Não há cópia do mencionado acordo. Talvez na 

tentativa mais uma vez evitar ao adimplemento das custas e despesas 

judiciais, pois como extraído do processo, a empresa Servitornos Serviços 

em Geral Ltda., consoante declarado por ela, teria sido avaliada em mais 

de R$ 3.000,000,00. Ora, se de fato houve meação desta, a requerida 

teria direito ao menos de ¼ disso ou bem próximo a esse valor, por 

tratar-se de acordo, a beirar a soma de R$ 750.000,00. Não pode ser 

considerada hipossuficiente na concepção jurídica do termo. Nuances que 

o afastam da linha de pobreza sustentada. As circunstâncias observadas 

afastam o benefício, que é garantido ao pobre na razoável acepção do 

termo e não aos que simplesmente o declaram, sob pena de banalizar o 

que deve ser resguardado a quem de direito, de acordo com o 

mandamento constitucional expresso. Alguém nas condições 

objetivamente observadas não pode ser considerado pobre, sob pena 

vulgarizar o termo e estender o benefício a todos, sem discriminação legal. 

Portanto convém prover as custas e despesas pertinentes ao processo, 

tendo em vista que os fatores objetivamente apontados indicam ter 

condições financeiras para suportar os ônus do processo, mormente 

pelos valores indicados nos autos. Calha acentuar que a mera afirmação 

da parte não obsta a que o magistrado indefira o benefício vindicado, 

havendo nos autos fundadas razões para tanto, pois a Lei n.° 1.060/1950 

visa permitir o acesso gratuito ao Poder Judiciário, inspiração ainda do art. 

5.°, inciso LXXIV, daqueles realmente hipossuficientes e que evidenciarem 

essa condição. Aliás, invés de “declararem” a hipossuficiência, a norma 

constitucional emprega o vocábulo “comprovarem” a miserabilidade ou 

incapacidade financeira de suprir as regulares custas judiciais. A redação 

do aludido dispositivo constitucional é do seguinte teor (com destaque): 

“Art. 5.° ... (...) LXXIV – o Estado prestará assistência judiciária integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse vértice, 

lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de 

processo civil comentado e legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, 

p. 1.429: “Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se 

de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo 

interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. Entretanto, o 

benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente 

para evitar distorções da Lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do 

amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos 

do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio 

de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso 

XXXV, da Magna Carta. Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao 

que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de 

pobreza que tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, não 

estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte 

no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior. Assim orienta a 

jurisprudência abalizada ora compilada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Embargos à execução de título extrajudicial. Pedido de Assistência 

Judiciária Gratuita. Indeferimento. Pessoa física. Agricultor. Apresentação 

de declaração afirmando não ter condições econômicas de arcar com as 

custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu 

próprio sustento e de sua família. Presunção relativa de veracidade. Falta 

de motivos concretos para afastá-la. Concessão dos benefícios da justiça 

gratuita que se impõe, nos termos da Lei n.º 1.060/50. Pessoa jurídica. 

Impossibilidade de análise da sua real situação financeira. Ausência de 

documentos idôneos a demonstrar que a cooperativa não tem condições 

de efetuar o pagamento das despesas processuais. Não comprovação da 

necessidade do beneplácito. Ônus que compete exclusivamente à pessoa 

jurídica. Aplicação da Súmula n.º 481 do STJ. Hipossuficiência econômica 

não configurada. Recurso parcialmente provido”. (TJ-PR; Ag Instr 

0931440-5; Medianeira; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Laertes 

Ferreira Gomes; DJPR 22/08/2013; pág. 658); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE 

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INCAPACIDADE 

FINANCEIRA. AGRICULTOR. ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRETENSÃO AO 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL. RECURSO IMPROVIDO. É 

de ser afastada a preliminar de inadmissibilidade do recurso, quando o 

agravante comprova a sua tempestividade com a ciência do seu patrono, 

diretamente, na decisão recorrida. Para a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, se faz necessária a comprovação da hipossuficiência 

econômica em arcar com as custas e despesas do processo, devendo 

ser indeferida quando a parte se qualifica como agricultor, possui 

advogado constituído e pretende com a lide ser ressarcido com as 

despesas de instalação de equipamentos de energia elétrica rural”. 

(TJ-MT; AI 66992/2013; Nova Monte Verde; Primeira Câmara Cível; Rel. 

Des. Marcos José Martins de Siqueira; Julg. 03/09/2013; DJMT 12/09/2013; 

pág. 13). 2. De outro norte, deve a autora manifestar sobre o interesse de 

agir da presente demanda, posto que, ao que tudo indica, carece ela já 

que, como afirmado por ela várias vezes, a empresa Mecanto e Mecanto 

era empresa de fachada, nunca administrou a empresa, sempre teria 

ficado a cargo de seu ex marido. Todo patrimônio adquirido pela empresa 

Mecanto e Mecanto era destinado a Servitornos Serviços em Geral Ltda. 

São contraditórias as alegações dela. Como a requerente pretende 

administrar uma empresa que não existe e sem ter experiência alguma no 

labor que pretende? E se todo o patrimônio adquirido pela Mecanto e 

Mecanto era repassado a Servitornos Serviços em Geral Ltda. e como 

afirmado por ela, já houve divisão do patrimônio da mencionada, o que de 

fato a autora está pretendendo com a presente demanda? Soa a picuinha 

entrevada com seu ex marido. Deve ela repensar ou ao menos corrigir a 

exordial e expressar com mais clareza o que de fato almeja com a 

interposição da presente. 3. Outro dado que causa estranheza, é que se 

ela aparentemente tenha se separado/divorciado há mais de 10 anos, e 

somente agora pretende retomar a administração ou realizar meação de 

seus bens. Deve a parte autora também manifestar sobre a ocorrência da 

prescrição prevista no art. 178 do Código Civil c/c art. 657 do CPC. Isto 

posto, indefiro o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 5.°, 

caput, da Lei n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5.°, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal, devendo a parte autora preparar o feito em 15 dias, 

na forma da Lei estadual de custas n.° 7.603, de 27 de dezembro de 2001 

e das disposições do art. 290 do Código de Processo Civil. Caso não haja 

o preparo no referido lapso, será cancelada a distribuição e 

consequentemente extinto o processo sem alcance de mérito, equivalendo 

ao indeferimento da petição inicial. No mesmo norte, deverá manifestar 

quanto aos tópicos 2 e 3 desta decisão. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop– 

MT, 17 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009006-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO MARTINS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009006-59.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: LUIS FERNANDO MARTINS DE ALMEIDA 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, marca 

MARCA/MODELO:Fiat, MODELO: Strada Adventure LOC, movido a 

biocombustível, fabricação 2011/2012, CHASSI: 9BD27804PC7432707, 

placa: NPQ 0804, cor PRATA e renavam nº 341149870, melhor descrito 

nos autos, com pleito liminar, em virtude de um financiamento no valor de 

R$ 11.741,19 em 18 prestações mensais, mediante contrato de 
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financiamento nº 20027975294, garantido por alienação fiduciária do 

objeto da lide, nos termos da cópia inclusa do instrumento contratual, 

incorrendo em mora conforme documentação apresentada. É breve 

síntese. Decido a pretensão liminar. O bem está suficientemente descrito 

no contrato, sendo que este instrumento, por sua vez, sugerem 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 notificação 

extrajudicial, 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, defiro liminarmente a medida. 

Para tanto, expeça-se mandado de busca a apreensão, depositando-se o 

bem com o requerente, o qual deverá ser mantido na Comarca até ulterior 

deliberação deste juízo. Nos termos do art. 3.° e §§ do Decreto-Lei n.° 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. Ademais, defiro a pretendida 

restrição de circulação do veículo via sistema RENAJUD, conforme dicção 

do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

17 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002164-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA CIESLAK ROQUE (REQUERENTE)

JEAN RICARDO BURIN (REQUERENTE)

DOUGLAS YANAI (REQUERENTE)

RAFAEL BELILA MELHADO (REQUERENTE)

TARCISIO DE PINHO TAVARES JUNIOR (REQUERENTE)

PRISCILA HERINGER MELHADO (REQUERENTE)

RAFAEL MAXIMIANO BRAGA DE SOUZA (REQUERENTE)

LINAMELI PAZIN ANSCHAU (REQUERENTE)

ANNA CAROLINE GARCIA SALGADO DA ROSA (REQUERENTE)

JONY CARLOS KARVAT RATTMANN (REQUERENTE)

MARCELO DE CASTRO PEREIRA (REQUERENTE)

ANA PAULA OLIARI (ADVOGADO(A))

EDUARDO MIYAMOTO LEONEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BALI OTICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002164-63.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JONY 

CARLOS KARVAT RATTMANN, EDUARDO MIYAMOTO LEONEL, ANNA 

CAROLINE GARCIA SALGADO DA ROSA, RAFAEL MAXIMIANO BRAGA 

DE SOUZA, MARCELO DE CASTRO PEREIRA, LINAMELI PAZIN ANSCHAU, 

TARCISIO DE PINHO TAVARES JUNIOR, PRISCILA HERINGER MELHADO, 

RAFAEL BELILA MELHADO, DOUGLAS YANAI, JEAN RICARDO BURIN, 

FABIOLA CIESLAK ROQUE REQUERIDO: BALI OTICAS LTDA - EPP Vistos 

etc. A parte requerente pugna 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, fazendo 

a juntada do extrato de recebimento de sua aposentaria. 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 autora 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, 17 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007862-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX BIAGGI BESERRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

Bairro Jardim Botânico, na cidade de Sinop/MT, e , devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005108-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

NATHALIA KOWALSKI FONTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V M TOMASI TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito do complemento da diligência 

do Oficial de Justiça, conforme ID 14140204,devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002351-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA BELLINCANTA (REQUERIDO)

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

BEGNINI & BELLINCANTA LTDA - ME (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 292 de 376



CLODOMAR BEGNINI (REQUERIDO)

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002351-42.2016.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte ré indicou a purgação da mora (Id. 14122439), entretanto, não 

se avista nos autos instrumento procuratório outorgado pela mesma. 1.1. 

Assim, procedo à vinculação dos procuradores indicados na petição para 

fins de intimação dos atos processuais e, por conseguinte, com fulcro no 

artigo 76 do NCPC, determino a intimação da parte ré, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual, juntando 

aos autos o competente instrumento procuratório, sob pena de não 

apreciação do pedido e decretação da revelia (arts. 76, §1º, II, c/c 104, § 

2º, NCPC). 2. Certifique-se a Sra. Gestora sobre a tempestividade da 

purgação informada no Id. 14122439. 3. Concomitantemente, intime-se a 

parte autora, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprove o recolhimento da diligência indicada no Id. 

14043927, bem como se manifeste acerca do pedido da parte ré (Id. 

14122439), formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de preclusão. 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem-me os autos conclusos. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 12 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004098-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE LIMA GERALDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004098-56.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A em face de PEDRO 

HENRIQUE LIMA GERALDO, alegando, em síntese, que concedeu ao réu 

um financiamento no valor de R$ 13.506,80 (treze mil quinhentos e seis 

reais e oitenta centavos), a ser restituído em 48 (quarenta e oito) 

prestações mensais de R$ 530,48 (quinhentos e trinta reais e quarenta e 

oito centavos), mediante contrato de financiamento para aquisição de 

bens, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 03.03.2016. Aduz 

que o réu, em garantia da obrigação, transferiu em alienação fiduciária, o 

bem seguinte veículo: Marca Honda, modelo FIT LXL, chassi 

93HGD17605Z113142, ano de fabricação 2005 e modelo 2005, cor preta, 

placa JZY4382, Renavam 00848167236. Porém, o réu não cumpriu com as 

obrigações pactuadas, tornando-se inadimplente a partir da parcela com 

vencimento em 12.10.2017, incorrendo em mora. Assim, pugnou, 

liminarmente, pela busca e apreensão do bem e, ao final, a consolidação 

da posse. A inicial veio instruída com documentos. A busca e apreensão 

foi deferida liminarmente (ID. 13010629) e cumprida, consoante ID. 

13914799, sendo o veículo apreendido e depositado em mãos do 

depositário indicado pela parte requerente e a parte ré devidamente citada 

(ID. 13914810). A parte autora requereu a liberação do bem para remoção 

(ID. 13947489). Posteriormente, foi certificado o decurso do prazo sem 

purgação da mora ou oferecimento de contestação pela parte ré (ID. 

14651293). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

cumpre anotar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos 

do inciso I, artigo 355, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que se 

trata de matéria unicamente de direito, não havendo necessidade de 

produção de outras provas além das constantes nos autos. 

Preliminarmente, considerando que houve o decurso do prazo legal sem 

purgação da mora ou oferecimento de contestação (ID. 14651293), 

decreto a revelia da parte ré. Destarte, a ausência de contestação à ação 

de busca e apreensão, importa em revelia e confissão do réu quanto aos 

fatos alegados pelo autor na exordial. Verifica-se que o pedido inicial foi 

devidamente instruído com os documentos necessários para demonstrar a 

existência do negócio jurídico entre as partes, materializado pelo contrato 

de financiamento (Cédula de Crédito Bancário), em que a parte requerida 

se obrigou ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, no 

valor de R$ 530,48 (quinhentos e trinta reais e quarenta e oito centavos) 

cada, iniciando-se em 12.04.2016 e última parcela em 13.03.2020. Consta 

do referido contrato que, em garantia do débito, a parte requerida alienou 

fiduciariamente em favor da parte requerente o veículo descrito na inicial. 

Observa-se que a parte requerente comprovou a mora da parte requerida, 

conforme se vê, pelo edital de protesto da Cédula de Crédito Bancário por 

Indicação – CCBI nº 4389651610 (ID. 12700281), pois tentada a intimação 

pessoal no endereço indicado no contrato, a correspondência foi 

devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”. Desta forma, o 

inadimplemento contratual acarreta a rescisão do pacto, com a 

consequente apreensão do bem, conforme dispõe o Decreto-lei nº 911/69, 

uma vez que a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o 

domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independente 

da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor possuidor 

direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe 

incumbem, de acordo com a lei civil e penal. No que diz respeito à 

purgação da mora, impende ressaltar que no julgamento do REsp. 

1418593/MS, o Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento no 

sentido da legalidade da cláusula que prevê o vencimento antecipado das 

parcelas, em caso de inadimplemento de contrato de financiamento com 

alienação fiduciária em garantia, como na hipótese, competindo ao 

devedor, para fins de purgação da mora, pagar a integralidade da dívida 

apresentada pelo credor na peça exordial, consistente no valor das 

parcelas vencidas e vincendas. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – 

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO EM PRIMEIRO GRAU 

DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO EM GRAU 

RECURSAL - MORA DO DEVEDOR – VENCIMENTO ANTECIPADO DO 

CONTRATO – LEGALIDADE – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO 

INTEGRAL DA DÍVIDA – NECESSIDADE - DECISÃO DO RELATOR MANTIDA 

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] É perfeitamente legal a 

cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em 

caso de inadimplemento de contrato de financiamento com alienação 

fiduciária em garantia, competindo ao devedor, para fins de purgação da 

mora, pagar integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça 

exordial. (TJMT - AgR 12328/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015). No caso dos autos, a parte requerida não se dispôs a 

depositar a integralidade do montante devido, motivo pelo qual a liminar 

deverá ser confirmada, para manter a parte requerente na posse do bem. 

Assim, merece acolhimento o pedido da parte requerente com a 

consolidação da posse e propriedade do bem em seu nome, cuja 

apreensão liminar torno definitiva. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e 

confirmar a medida liminar, consolidando nas mãos da parte requerente o 

domínio e a posse plena do veículo Marca Honda, modelo FIT LXL, chassi 

93HGD17605Z113142, ano de fabricação 2005 e modelo 2005, cor preta, 

placa JZY4382, Renavam 00848167236, descrito na inicial, sendo 

facultada a venda a terceiros, após o trânsito em julgado da sentença, 

respeitando-se os termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da 

presente sentença que consolidou a posse em favor da parte autora, 

resta prejudicado o pedido Id. 13947489. Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com 

fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. 

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, procedam-se com 

as anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 12 de setembro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005445-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES (ADVOGADO(A))

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES (ADVOGADO(A))

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA - ME (DEPRECADO)

EDILSON TEIXEIRA DA SILVA (DEPRECADO)

CLEIDE OLIVEIRA NASCIMENTO (DEPRECADO)

 

PROCESSO Nº1005445-61.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:DEPRECANTE: 

AGUILERA AUTOPECAS LTDA POLO PASSIVO:DEPRECADO: 
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TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA - ME, EDILSON TEIXEIRA DA SILVA, 

CLEIDE OLIVEIRA NASCIMENTO CERTIDÃO Certifico conforme autorizado 

pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que 

INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias quanto ao teor da certidão id. 12236383. Sinop-MT, 17 de 

setembro de 2018 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010585-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI (ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI (ADVOGADO(A))

ALMIR ANTONIO BARRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GDA CONSTRUTORA LTDA - EPP (RÉU)

 

PROCESSO Nº1010585-76.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

ALMIR ANTONIO BARRES POLO PASSIVO:RÉU: GDA CONSTRUTORA 

LTDA - EPP CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, 

do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) 

do(a) autor(a) a manifestar-se quanto a certidão id 13656014. Prazo: 15 

(quinze) dias. Sinop-MT, 17 de setembro de 2018 LUZIMEIRY TOMAZ 

NAZARIO Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000020-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELBERT FERNANDES FONSECA (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI (ADVOGADO(A))

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE TRZINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000020-53.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Expeça-se ofício ao SPC e Serasa 

para inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, 

conforme determinado na decisão sob Id. 4695172. 2. Defiro o pedido sob 

Id. 9873661 e, por conseguinte, determino a realização de buscas junto 

aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a localização do 

atual endereço do executado Paulo José Trzinski e, para tanto, junto aos 

autos os extratos emitidos pelos convênios. 3. Localizado endereço 

diferente dos já diligenciados, determino a citação da parte executada, nos 

moldes da decisão sob Id. 4695172. 4. Restando infrutífera as diligências 

do item “2”, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito. 5. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de setembro de 2018. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001799-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001799-77.2016.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido sob Id. 9339467 e, por 

conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

do executado Renato Pereira e, para tanto, junto aos autos os extratos 

emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, determino a citação da parte executada, nos moldes da 

decisão sob Id. 4510678. 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, 

intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito. 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 17 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001733-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXEQUENTE)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001733-97.2016.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido sob Id. 9377167 e, por 

conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

da executada Maria Aparecida da Silva e, para tanto, junto aos autos os 

extratos emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, determino a citação da parte executada, nos moldes da 

decisão sob Id. 4509955. 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, 

intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito. 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 17 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002927-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDE TERESINHA MOYSES DOS SANTOS (EXECUTADO)

RAFAELA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

E J M DOS SANTOS E CIA LTDA. - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002927-35.2016.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido sob Id. 10040366 e, 

por conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

dos executados e, para tanto, junto aos autos os extratos emitidos pelos 

convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, 

determino a citação da parte executada, nos moldes da decisão sob Id. 

4999754. 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito. 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

17 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001743-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

ACRINORTE (EXEQUENTE)

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR DA SILVA HANRIQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001743-10.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido sob Id. 9770580 e, por 

conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

do executado César da Silva Hanrique e, para tanto, junto aos autos os 

extratos emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, determino a citação da parte executada, nos moldes da 

decisão sob Id. 5841566. 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, 

intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito. 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 17 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007301-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA VINCENSI DONATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007301-60.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido sob Id. 12067512 e, 

por conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

da executada Sandra Vincensi Donato e, para tanto, junto aos autos os 

extratos emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, determino a citação da parte executada, nos moldes da 

decisão sob Id. 10698368. 3. Restando infrutífera as diligências do item 

“2”, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito. 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 17 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010793-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI DA APARECIDA RIBAS -TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

SIRLEI DA APARECIDA RIBAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010793-60.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido sob Id. 12104063 e, 

por conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

da executada Sirlei da Aparecida Ribas Transporte ME e, para tanto, junto 

aos autos os extratos emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço 

diferente dos já diligenciados, determino a citação da parte executada, nos 

moldes da decisão sob Id. 10737661. 3. Restando infrutífera as diligências 

do item “2”, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito. 4. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de setembro de 2018. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005669-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RODRIGUES CRISPIM OLIVEIRA (EXECUTADO)

LUCIANA APARECIDA DE AMORIM OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1005669-96.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido sob Id. 11361961 e, 

por conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

dos executados Roberto Rodrigues Crispim Oliveira e Luciana Aparecida 

de Amorim Oliveira, para tanto, junto aos autos os extratos emitidos pelos 

convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, 

determino a citação da parte executada, nos moldes da decisão sob Id. 

9185433. 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito. 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

17 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008092-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. DE FREITAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1008092-29.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido sob Id. 12131688 e, 

por conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

da executada D. B. de Freitas ME e, para tanto, junto aos autos os 

extratos emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, determino a citação da parte executada, nos moldes da 

decisão sob Id. 10712551. 3. Restando infrutífera as diligências do item 

“2”, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito. 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 17 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012137-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE QUINTILIANO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

ELIANE QUINTILIANO DA SILVA SANTOS 00073713147 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012137-76.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido sob Id. 11742245 e, 

por conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

das executadas Eliane Quintiliano da Silva ME e Eliane Quintiliano da Silva 

e, para tanto, junto aos autos os extratos emitidos pelos convênios. 2. 

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação da 

parte executada, nos moldes da decisão sob Id. 10683833. 3. Restando 

infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de extinção do feito, sem resolução de mérito. 4. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de setembro de 2018. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003905-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA ALVES DA ROCHA - ME (EXECUTADO)

VERA LUCIA ALVES DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1003905-75.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido sob Id. 9339355 e, por 

conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

das executadas Vera Lucia Alves da Rocha ME e Vera Lucia Alves da 

Rocha e, para tanto, junto aos autos os extratos emitidos pelos convênios. 

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

da parte executada, nos moldes da decisão sob Id. 7920472. 3. Restando 

infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de extinção do feito, sem resolução de mérito. 4. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de setembro de 2018. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000449-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABIMAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000449-54.2016.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido sob Id. 11070480 e, 

por conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

do executado Abimael Ribeiro de Oliveira e, para tanto, junto aos autos os 

extratos emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, determino a citação da parte executada, nos moldes da 

decisão sob Id. 4889187. 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, 

intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito. 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 17 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007479-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO GROTH (EXEQUENTE)

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN CARLA DALMOLIN (EXECUTADO)

NAIDES FERLA (EXECUTADO)

JOSE MARIO SARAIVA DE ABREU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007479-09.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) a executada Naides Ferla, procedo ao bloqueio 

dos valores e, para tanto, junto aos autos o extrato de protocolamento 

emitido pelo Sistema Bacenjud. 1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. 

Gestora Judiciária proceda o necessário para a vinculação do montante 

ao presente feito. 2. Em seguida, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, 

do Código de Processo Civil, intime-se a executada Naides Ferla, por meio 

de seu(s) advogado(s) constituído(s) ou, não o tendo, pessoalmente, 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão. 3. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. 

Gestora Judiciária se houve ou não apresentação de impugnação. 4. Na 

sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar aos 

autos cálculo atualizado do débito exequendo, bem como fornecer os 

endereços atualizados dos executados Lilian Carla Dalmolin e José Mario 

Saraiva de Abreu e/ou formular os endereços que entender cabíveis, sob 

pena de extinção. 5. Após, voltem-me conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de setembro de 2018. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002131-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (EXEQUENTE)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002131-10.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) ao(a,s) executado(a,s), procedo ao bloqueio 

dos valores e, para tanto, junto aos autos o extrato de protocolamento 

emitido pelo Sistema Bacenjud. 1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. 

Gestora Judiciária proceda o necessário para a vinculação do montante 

ao presente feito. 2. Em seguida, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, 

do Código de Processo Civil, intime-se o(a,s) executado(a,s), por meio de 

seu(s) advogado(s) constituído(s) ou, não o tendo, pessoalmente, para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão. 3. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora 

Judiciária se houve ou não apresentação de impugnação. 4. Na 

sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar aos 

autos cálculo atualizado do débito exequendo. 5. Após, voltem-me 

conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

17 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012561-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012561-21.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de 

valores através do sistema Bacenjud, pois os valores encontrados em 

conta(s) bancária(s) pertencente(s) ao executado são irrisórios face ao 

valor do débito exequendo, os quais procedi ao desbloqueio, conforme 

extrato em anexo, acolho o segundo pedido constante no Id. 11661764 e, 

por conseguinte, passo a localizar bens em nome do executado junto ao 

sistema Renajud. 2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome do 

executado, por meio do sistema Renajud, restando frutífera a diligência, 

conforme se verifica do extrato em anexo. Logo, passo a inclusão de 

restrição total de 03 (três) veículo livre de restrições e de propriedade dos 

executados. 3. Pois bem. O Sistema Renajud não tem como finalidade a 

realização de penhora e sim, como estabelece o artigo 6º do seu 

regulamento, “(...) permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de 

restrição de transferência, de licenciamento e de circulação, bem como a 

averbação de registro de penhora de veículos automotores cadastrados 

na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM”. 4. Ademais, nos termos do artigo 839 do CPC, 

“considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos 

bens (...)”, razão pela qual mostra-se impossível a efetivação da penhora 

sem a prévia localização do bem, ônus do qual compete a parte 

exequente. 5. Assim, determino a intimação da parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique a 

localização do veículo, sob pena de baixa da restrição acima indicada. 6. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 7. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007712-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO (ADVOGADO(A))

TECIDOS TITA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007712-06.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de 

valores através do sistema Bacenjud, ante a inexistência de saldo em 

contas bancárias da executada, conforme extrato em anexo, acolho o 

pedido subsidiário sob Id. 11628079 e, por conseguinte, passo a localizar 

bens em nome da parte executada junto ao sistema Renajud. 2. Destarte, 

consigno que procedi a busca de bens móveis, por meio do sistema 

Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois não foram 

encontrados veículos de propriedade da parte executada, conforme 

extrato em anexo. 3. Assim, tendo em vista as diligências negativas, 

determino a intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 

de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012558-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIMAR ALVES BATISTA (EXECUTADO)

JOCIMAR ALVES BATISTA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012558-66.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de 

valores através do sistema Bacenjud, pois não foram encontrados valores 

em conta(s) bancária(s) pertencente(s) aos executados, conforme 

extrato em anexo, acolho o segundo pedido constante no Id. 11661104 e, 

por conseguinte, passo a localizar bens em nome dos executados junto ao 

sistema Renajud. 2. Destarte, consigno que procedi a busca de bens 

móveis, por meio do sistema Renajud, restando frutífera a diligência, 

conforme se verifica do extrato em anexo. Logo, passo a inclusão de 

restrição total de 02 (dois) veículo livre de restrições e de propriedade dos 

executados. 3. Pois bem. O Sistema Renajud não tem como finalidade a 

realização de penhora e sim, como estabelece o artigo 6º do seu 

regulamento, “(...) permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de 

restrição de transferência, de licenciamento e de circulação, bem como a 

averbação de registro de penhora de veículos automotores cadastrados 

na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM”. 4. Ademais, nos termos do artigo 839 do CPC, 

“considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos 

bens (...)”, razão pela qual mostra-se impossível a efetivação da penhora 

sem a prévia localização do bem, ônus do qual compete a parte 

exequente. 5. Assim, determino a intimação da parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique a 

localização do veículo, sob pena de baixa da restrição acima indicada. 6. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 7. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007402-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA (EXEQUENTE)

VENUS MARA SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007402-97.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) ao(a,s) executado(a,s), procedo ao bloqueio 

dos valores e, para tanto, junto aos autos o extrato de protocolamento 

emitido pelo Sistema Bacenjud. 1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. 

Gestora Judiciária proceda o necessário para a vinculação do montante 

ao presente feito. 2. Em seguida, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, 

do Código de Processo Civil, intime-se o(a,s) executado(a,s), por meio de 

seu(s) advogado(s) constituído(s) ou, não o tendo, pessoalmente, para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão. 3. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora 

Judiciária se houve ou não apresentação de impugnação. 4. Na 

sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar aos 

autos cálculo atualizado do débito exequendo. 5. Após, voltem-me 

conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

17 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003163-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL SOARES DE SA (ADVOGADO(A))

CLAYTON OLIMPIO PINTO (ADVOGADO(A))

GILVAN TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))
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ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (RÉU)

 

Certifico, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 152, VI do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

Advogado(a) do(a) Autor(a), para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo de 10( dez) dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003447-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & HORING LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS ANTONIO HORING (EXECUTADO)

ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1003447-92.2016.8.11.0015 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE 

para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito, bem como, para, 

querendo, indicar bens passíveis de penhora. Sinop-MT, 15 de setembro 

de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004638-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVANIA CRISTINA PEREIRA (RÉU)

UEBERLEI MIRANDA ALVES (RÉU)

U. M. ALVES & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1004638-41.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, no valor de 

R$168,00, referente RESSARCIMENTO das diligências, conforme requerido 

pelo oficial de justiça devendo a referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §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.” Sinop-MT, 15 de setembro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009851-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SABINO FERRONATO - ME - ME (EXECUTADO)

EDUARDO SABINO FERRONATO (EXECUTADO)

 

PJE 1009851-28.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para em 

cinco dias informar o endereço completo dos executados (faltou o 

número), bem como recolher as diligências do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado no bairro ALTO DA GLÓRIA, em Sinop-MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001310-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO AZUL TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

ANTONIO MARCOS DOS REIS (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1001310-40.2016.8.11.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR para 

em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de Justiça: "Certifico 

que me diligenciei à Rua Colonizador Ênio Pipino, 3155, Setor Industrial, 

Sinop MT, e, lá estando, conversei com Bruna, funcionária da empresa 

Agroboi, localizado no referido endereço, a qual me disse que a Empresa 

Rio Azul Transportes Ltda, estava localizada nos fundos da Agroboi, 

porém, há muito tempo (mais de um ano) fechou/mudou. Bruna disse não 

saber dar maiores informações, nem sobre um possível endereço de 

Antonio Marcos dos Reis. Face o exposto, DEIXEI DE PROCEDER À 

CITAÇÃO de RIO AZUL TRANSPORTES LTDA EPP e ANTONIO MARCOS 

DOS REIS e devolvo o r. mandado para as providências de praxe. O 

referido é verdade e dou fé."

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002715-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI VANIL DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1002715-14.2016.8.11.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que o advogado do autor manifestasse nos 

presentes autos. Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 

1º do CPC/2015) e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor 

pessoalmente, para, em cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Sinop-MT, 15 de setembro de 2018 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009350-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL VERCOZA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1009350-74.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR para 

em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de justiça: "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"

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008848-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BORGES DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1008848-38.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, no valor de 

R$960,00 referente RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIA, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §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 
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identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 16 de setembro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010652-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR JOSE PADILHA (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1010652-41.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO da AUTORA para 

em quinze dias apresentar planilha com o cálculo do valor atualizado do 

débito, sob pena de indeferimento da inicial, com fulcro no artigo 330, 

inciso I e § 1º do CPC. Sinop-MT, 17 de setembro de 2018 Clarice Janete 

da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011874-56.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

TANIA EVANGELISTA TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Processo nº 8011874-56.2016.8.11.0015 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

da decisão, que segue abaixo transcrita: "Cuida-se de processo em que 

foi declinada a competência pelo Juízo do Juizado Especial Cível desta 

Comarca, ante a necessidade da produção da prova pericial nos autos. Na 

mesma decisão, aquele Juízo declarou a existência de conexão entre os 

presentes autos e o processo nº 8011875-41.2016.8.11.0015, que 

também tramitava perante o Juizado Especial Cível desta Comarca. 

Analisando a petição inicial de ambos os processos, verifico que, de fato, 

há conexão entre eles, haja vista que, no presente feito, a requerente se 

insurge contra a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, referente ao contrato nº GSM0110766757458, o qual aduz 

desconhecer. De igual modo, nos autos nº 8011875-41.2016.8.11.0015, 

se insurge contra a negativação do seu nome, referente ao contrato nº. 

GSM0110754307391, o qual também alega desconhecer. Ademais, o 

presente feito foi redistribuído a esta Vara, por sorteio, em 09/08/2017 às 

16h15min. O feito nº 8011875-41.2016.8.11.0015, por sua vez, foi 

redistribuído, por sorteio, a 3ª Vara Cível desta Comarca, em 09/08/2017 

às 16h19min. Assim, considerando que o presente feito foi redistribuído 

em primeiro lugar, este Juízo é prevento. Posto isso, oficie-se ao Juízo da 

3ª Vara Cível desta comarca, comunicando-o. Ademais, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das 

custas e taxa judiciárias, bem como emendar a inicial indicando o valor 

pretendido em indenização por danos morais, sob pena de indeferimento 

da inicial. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006458-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES (REQUERENTE)

FELIPE PIETRO BIASI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B F X TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1006458-95.2017.8.11.0015 Cuida-se de medida cautelar 

de busca e apreensão com pedido de liminar proposta por Francisco 

Gabriel Dallabrida em face de BFX Transportes Ltda No Id 8095405, foi 

indeferida a liminar. No Id 8207448, o requerente apresentou aditamento da 

inicial, pugnando pela reconsideração da decisão que indeferiu a medida 

cautelar. Em seguida, foi apresentado o pedido principal de Ação de 

Execução para Entrega de Coisa Certa (Id 8260304). DECIDO: No tocante 

ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a medida cautelar 

de busca e apreensão, verifico que não há elementos novos capazes de 

modificar a decisão lançada no Id 8095405, uma vez que os argumentos 

trazidos pelo requerente em nada alteram seus fundamentos, notadamente 

porque não apresentou nenhum documento. Neste ponto, a decisão que 

indeferiu a liminar fundamentou-se na ausência de documentos 

comprobatórios dos fatos alegados pelo requerente, os quais precisam 

ser mais esclarecidos, especialmente no que se refere à devolução do 

veículo permutado pela requerida e em que que termos ocorreu a 

devolução, sendo, portanto, necessário oportunizar o contraditório. Dessa 

forma, INDEFIRO o pedido e mantenho a decisão lançada no Id 8095405, 

por seus próprios fundamentos. Em relação a lide principal, verifica-se que 

o requerente propôs Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa, 

pugnando seja a executada citada para que, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, satisfaça a obrigação, entregando o veículo Marca Man/TGX 29.440 

6X4 T, placa KOY 3586, e pagando as custas processuais e honorários 

advocatícios, ou, seguro o juízo, querendo, apresente embargos, sob 

pena de expedição de mandado de busca e apreensão, bem como seja 

procedida a restrição de transferência do veículo. Alternativamente, 

pugnou seja decretada a restituição do valor pago, devidamente atualizado 

e a condenação da requerida na multa contratual, além das custas 

processuais e honorários advocatícios (Id 8260304). Todavia, na decisão 

que indeferiu a liminar, constou que “verifico que a indicação da lide 

principal não guarda coerência com a narrativa dos fatos, pois não há 

título executivo a embasar futura ação de execução, já que o contrato 

apresentado na inicial foi cumprido e a alegação é que houve uma 

posterior avença verbal entre as partes”. Assim, como já decidido, não há 

título executivo a embasar a ação de execução para entrega de coisa 

certa, já que o contrato apresentado na inicial foi cumprido e a alegação é 

que houve uma posterior avença verbal entre as partes. Posto isso, 

intime-se derradeiramente o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar a lide principal de acordo com a narrativa dos fatos, nos 

termos do artigo 305 do CPC. Após, cite-se o requerido para, querendo, 

contestar o pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando as 

advertências legais (artigo 306 e 307, ambos do CPC). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003058-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALICIO DE LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1003058-10.2016.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no endereço: Rua colhedores de café, SN, Qd 

20 L 22 - Sinop - MT, , devendo a referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §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.” Sinop-MT, 17 de setembro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010706-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO DANTAS DIAS (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1010706-07.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE 

para em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de Justiça: 

"Certifico, eu, Nilzete dos Santos, Oficial de Justiça, que em cumprimento 

ao respeitável mandado, expedido por determinação da MMª. Juíza de 

Direito da Quarta Vara Cível, desta Comarca de Sinop – MT, que no dia 

02/10/2017, diligenciei ao endereço informado no mandado ou seja: Rua 

dos Sinamomos, 23, Bairro: Jd. Violetas, Cidade: Sinop/MT, local onde, 
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NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA: 

OSVALDO DANTAS DIAS, em virtude de não encontrá-lo. No endereço fui 

atendida por um Senhor que me declarou se chamar Geosmar Soares dos 

Santos, disse que sua esposa adquiriu esse imóvel há dez anos do Sr. 

José da Silva e que não conhece e nunca ouviu falar de Osmar Dantas 

Dias. Face ao exposto, devolvo o presente mandado em Cartório, para os 

devidos fins. Dou fé."

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009049-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEITH PAMELA ROTTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1009049-30.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR para 

em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de Justiça: "Certifico eu, 

Oficial de Justiça Ricardo Monteiro Segrillo que, em cumprimento ao 

respeitável mandado extraído dos autos supra: NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER A BUSCA E A APREENSÃO DO BEM INDICADO NO MANDADO, 

NEM A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA Keith Pamela Rotta, haja vista não 

fornecimento de meios por parte da Autora conforme indicado no 

mandado.Devido a solicitação da Central de Mandados para devolução de 

mandados com prazo de cumprimento extrapolado conforme artigo: 655, III 

e 658 da CNGC/CGJ e, portanto, não havendo mais tempo hábil para 

aguardar manifestação da Autora, devolvo o presente mandado para as 

devidas providências. Dou Fé."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008991-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

JOZEANE APOLINARIO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1008991-27.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o Advogado do autor do 

inteiro teor do ofício da Politec (juntado nesta data), bem como para 

providenciar o comparecimento da AUTORA no dia 23/10/2018, às 15 

horas, na POLITEC, na Av. dos Jequitibás, 1201, Setor Industrial Norte, em 

Sinop-MT, com os documentos listados no referido ofício,. Sinop-MT, 17 de 

setembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001428-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DA SILVA DIAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1001428-45.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, no valor de 

R$1.000,00 referente ressarcimento, devendo a referida importância ser 

paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §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.” Sinop-MT, 17 

de setembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora 

judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1012127-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR MESSIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Expedido por ordem do(a) 

MM. CLÓVIS MÁRIO TEIXEIRA DE MELLO Dados do processo: Processo: 

1012127-32.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 

(1682)/[Retificação de Nome]. Parte Autora: REQUERENTE: EDMAR 

MESSIAS DA SILVA Finalidade: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO de TERCEIROS 

INTERESSADOS da petição inicial e decisão, que seguem abaixo 

transcritas, para, querendo, responder os termos da inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias Resumo da Inicial: EDMAR MESSIAS DA SILVA, brasileiro, 

convivente, desempregado, inscrito no CPF sob o nº 535.485.821-68, 

nascido em 13/04/1971, natural de Tapira/PR, filho de Núbia Ferreira da 

Silva e Laudelino Messias da Silva, residente e domiciliado na Travessa 

Dezesseis, Quadra 46, Lote 11, Bairro Vila Mariana, município de 

Sinop/MT, CEP: 78.559-828, Telefone (66) 9.9951-9077, sem endereço 

eletrônico, neste ato representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da Defensora Pública signatária, 

vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, com fulcro no art. 109 

da Lei nº 6.015/73 e demais disposições legais pertinentes, requerer 

RESTAURAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO consubstanciada nos 

motivos de fato e de direito a seguir delineados.O Requerente nasceu em 

13/04/1971, na cidade de Tapira/PR, cujo registro de nascimento foi 

lavrado em 04/03/1977 no Cartório do Distrito de Morumbi/MS, sob o 

assento n° 1.051, fls. 64, Livro 02, conforme faz prova a cópia da sua 

certidão de nascimento. Devido ao fato de necessitar obter a 2ª via de 

seus documentos pessoais, tais como RG, CPF e Carteira de Trabalho, e 

por saber que para isso se faz necessário a apresentação da 2ª via 

atualizada de sua certidão de nascimento, procurou a Defensoria Pública, 

visando obter o documento almejado. Em abril do corrente ano, a 6ª 

Defensoria Pública de Sinop enviou o ofício n°. 030/2017/6ªDPE, para o 

Cartório de Registro Civil de Eldorado/MS, requisitando a 2ª via da certidão 

de nascimento do Requerente Edmar (ofício anexo). No dia 24/10/2017, 

por meio de mensagem eletrônica, obteve-se a resposta do Cartório, onde 

fora esclarecido que o assento de nascimento do Requerente foi lavrado 

no Cartório do Distrito de Morumbi/MS, mas que devido ao fato deste 

Cartório ter sido extinto, os livros e arquivos pertencentes àquele Cartório 

foram remetidos ao Cartório de Eldorado/MS. Por fim, fora esclarecido que 

o livro em que constava o registro do Requerente foi extraviado no 

Cartório de Morumbi no ano de 1985, conforme certidão de queixa anexa, 

onde resta registrado: [...] Que no dia 11-08-85, o sr. Nizam Pereira da 

Silva, se encontrava nessa cidade, com sua família; que, no dia 

12-08-1985, retornou ao dist. De Morumbi. Que, chegando em sua 

residência, notou que alguém havia adentrado no interior da mesma e 

revirado alguns papéis; que, constatou que a janela dos fundos tinha sido 

arrombado; que, foi furtado: os seguintes livros: 01 (hum) libro n° 02 de 

casamento; 01 (hum) livro n° 02 de nascimento; 01 (hum) livro n° 02 de 

procurações; 01 (hum) livro n° 01 de óbito; e vários impressos cartorário. 

Dessa forma, ante as informações e certidão de queixa fornecida pelo 

Cartório e nada podendo fazer para alterar a situação, bem como devido à 

necessidade de confeccionar referido documento para poder obter seus 

demais documentos pessoais, ingressa com a presente demanda, visando 

a restauração de seu registro civil. Por sua vez, o Requerente na posse 

da cópia da sua certidão de nascimento original (documento anexo), 

informa os principais dados nela constantes, quais sejam: Certidão de 

Nascimento nº 1.051, fls. 64, do livro n° 02 de EDMAR MESSIAS DA 

SILVA, nascido aos 13 dias do mês de abril do ano de 1971, em Tapira, 

Estado do Paraná, do sexo masculino, cor parda, filho de Laudelino 

Messias da Silva e Núbia Ferreira da Silva. Sendo avós paternos: Joaquim 

Messias da Silva e Regina Maria da Silva, e avós maternos: Sebastião 
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Ferreira da Silva e Izabel Cândida das Dores. Foi declarante o pai.Portanto, 

no presente caso, o Requerente necessita urgentemente da restauração 

de seu registro civil de nascimento para poder confeccionar a 2ª via dos 

demais documentos pessoais. Com relação à admissibilidade para que se 

processe o presente pedido de restauração, a jurisprudência solidificou o 

entendimento de que é competente o juízo do foro de domicílio do 

Requerente, ainda que o assento se encontre em lugar diverso. Ante o 

exposto e pelos documentos que instruem a presente peça, resta 

caracterizado o direito do Requerente de ter o seu registro de nascimento 

restaurado. IV. DOS PEDIDOS. Diante do exposto, requer-se a Vossa 

Excelência: a) Receba o presente pedido, bem como os documentos 

anexos; b) A concessão ao Requerente dos benefícios da gratuidade da 

justiça, em razão da insuficiência de recursos financeiros, nos termos 

expostos alhures e consoante o disposto nos artigos 98 e 99 do Código 

de Processo Civil; c) Intime o i. representante do Ministério Público para se 

manifestar no feito;d) Julgue integralmente procedente a inicial, 

determinando-se a Restauração da certidão de nascimento do Autor, 

expedindo-se o competente mandado para o Cartório de Registro Civil e 

Tabelionato de Notas de Eldorado/MS, para o devido cumprimento, o qual 

pode ser instruído com a fotocópia do assento de nascimento anexo a 

esta inicial, contendo os seguintes dados: Certidão de Nascimento nº 

1.051, fls. 64, do livro n° 02 de EDMAR MESSIAS DA SILVA, nascido aos 

13 dias do mês de abril do ano de 1971, às 23h00, em Tapira, Estado do 

Paraná, do sexo masculino, cor parda, filho de Laudelino Messias da Silva 

e Núbia Ferreira da Silva. Sendo avós paternos: Joaquim Messias da Silva 

e Regina Maria da Silva, e avós maternos: Sebastião Ferreira da Silva e 

Izabel Cândida das Dores. Foi declarante o pai; e) Protesta provar o 

alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente 

pelas provas documentais que seguem anexas; Atribui-se a causa, para 

fins de alçada, o valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais)." 

Despacho/Decisão: "Com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 

Citem-se os interessados, por edital, para, querendo, responder os termos 

da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 721, do CPC). Intime-se." 

Advertência: 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. SINOP, 

17 de setembro de 2018. CLARICE JANETE DA FONSECA OLIVEIRA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª 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

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 202506 Nr: 4932-18.2014.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, KARLA CRISTINA WATANABE ARCHER - 

OAB:16.468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao despacho de 

fl. 90, bem como ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 - VI da CNGC, remeto estes autos ao setor de expedição de matéria 

para imprensa, para proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte 

Autora, para que se manifeste(m) sobre a avaliação de fls. 118/125, no 

prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 195080 Nr: 16823-70.2013.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDOC, SRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA ZAMBIASI - 

OAB:14.471-A, SAMANTHA Albernaz Hortensi Ribeiro - 

OAB:MT-17.552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo: 20 (vinte) dias

AUTOS N. 16823-70.2013.811.0015 - Código: 195080

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JOÃO PAULO DE OLIVEIRA COELHO e SIMEI 

RAQUEL DE OLIVEIRA

PARTE REQUERIDA: ITALO LUCIANO VIANA COELHO

INTIMANDO(A, S): Requerente: JOÃO PAULO DE OLIVEIRA COELHO 

Filiação: Italo Luciano Viana Coelho e Simei Raquel de Oliveira, data de 

nascimento: 16/01/1996, brasileiro(a), natural de Ouro Preto do Oeste/RO, 

solteiro(a), menor, Representado pela Genitora/requerente: SIMEI RAQUEL 

DE OLIVEIRA, Cpf: 586.890.952-68, Rg: 568.582 SSP RO Filiação: Paulino 

de Oliveira e Maria Aparecida de Oliveira, brasileiro(a), natural de Foz do 

Iguaçu/PR, solteiro(a), assentada rural, Endereço: Estrada Rural, Gleba 

Mercedes V - L, Cidade: Sinop-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) PARTE AUTORA, acima qualificada(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para MANIFESTAR(EM) 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em conformidade com 

o despacho de fls. 63, a seguir transcrito.

 DESPACHO: Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente, através de sua 

advogada, para no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua 

representação processual, visto que atingiu a maioridade, devendo 

realizar os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção. 2. 

Decorrido o prazo acima sem manifestação, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a sua 

representação processual, visto que atingiu a maioridade, bem como 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, 

sem resolução de mérito (art. 485, § 1º, CPC). 3. Havendo manifestação, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público e, após, voltem-me conclusos. 

4. Em sendo intimada pessoalmente e, não se manifestando no feito, 

certifique-se e dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 5. Em não 

sendo localizada, intime-se a parte autora, por edital, com o prazo de 20 

(vinte) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito. 6. Após, 

vistas ao Ministério Público. 7. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luzimeiry Tomaz 

Nazário, Gestora Judiciária, que conferi e assino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 255484 Nr: 1129-56.2016.811.0015

 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: ACTJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que a petição de fls. 29/32 é estranha aos autos, vez que 

o presente feito foi extinto ante a desistência da parte autora (fl. 24), com 

sentença já transitada em julgado (fl.27), não havendo possiblidade de 

“cumprimento de sentença” nestes autos, indefiro o pedido.

2. Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000841-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. C. (REQUERENTE)
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E. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. N. D. S. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 20 (VINTE) DIAS Dados 

do Processo: Processo: 1000841-91.2016.8.11.0015 Valor causa: 880,00 

Tipo: Cível Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) REQUERENTE: 

WENICOSLAY DA SILVA CAVALCANTE REQUERIDO: LARISSA NUNES 

DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) Citada(s)/intimada(s) LARISSA NUNES DA 

SILVA, (Requerida),brasileira, casada, RG sob o n. 2111531-1 e inscrita 

no CPF n. 029.426.351-93,Telefone n.(66) 9 9254-6114 ou (66) 9 

9722-8342, Endereço: Local incerto e não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO 

da parte Requerida, acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular, em conformidade com o 

artigo 335, Inciso III, c/c art. 231, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil.. RESUMO DA INICIAL: Afirma o autor conviveu maritalmente com a 

ora requerida, nos idos de 10/2015, e que em 18/12/2015, contraíram 

casamento civil, sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme 

cópia da certidão de casamento anexa aos autos. Durante a constância 

da união, não conceberam filhos e tampouco obtiveram bens materiais. A 

separação de fato ocorreu há aproximadamente 2 (dois) meses, quando a 

requerida abandonou o lar, e nunca mais voltou, sendo, portanto, inviável 

a reconciliação, o que da ensejo à presente ação. Apesar das várias 

tentativas do autor em separar-se de forma pacífica e extrajudicialmente 

da requerida, não obteve êxito, vez que esta vem se ocultando em atender 

as requisições do autor em seus vários contatos por telefone , para envio 

de documentos e mesmo para fornecer seu endereço, sendo 

imprescindível a propositura desta demanda para ver o casamento 

dissolvido em termos legais. Despacho/Decisão: Numero do Processo: 

1000841-91.2016.8.11.0015. Vistos etc. 1. Preliminarmente, assinalo que 

foi efetuada a retificação da autuação no tocante ao registro do pedido de 

assistência judiciária gratuita e consignado que se trata de processo 

sigiloso. 2. Processe em segredo de justiça (art. 186, II, CPC). 3. Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do 

Código de Processo Civil. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil. 4. 

Tendo em vista que a parte autora declarou que a parte ré encontra-se em 

local incerto e não sabido, dispenso a realização da audiência de tentativa 

de conciliação e, por conseguinte, determino a sua citação por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, querendo, oferecer contestação, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do dia útil seguinte 

ao fim do prazo do respectivo edital, em conformidade com o art. 335, 

inciso III, c/c art. 231, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. 5. 

Oferecida contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste sobre a contestação, sob pena de preclusão, 

em conformidade com o art. 351 do Código de Processo Civil. 6. Decorrido 

o prazo sem manifestação, desde já decreto a revelia da parte ré e, por 

conseguinte, com fulcro no art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, 

nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) com atuação na 5ª Vara da Comarca 

de Sinop/MT curador(a) especial da parte ré. 7. Intime-se o(a) Defensor(a) 

Público(a) da nomeação, bem como para que ofereça contestação no 

prazo legal. 8. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.9. Ao 

final, retornem-me os autos conclusos.10. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. ADVERTÊNCIA:1. PRAZO: O prazo para 

RESPONDER a ação é de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada 

deste mandado aos autos. Esse prazo será contado EM DOBRO, no caso 

de litisconsortes com procuradores diferentes, de escritório de advocacia 

distintos (art. 229 do CPC), ou de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública, e caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o Ministério Público 

(art. 180 do CPC). 2. REVELIA: Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Luzimeiry Tomaz Nazario, Gestora 

Judiciário, que conferi e assino. SINOP/MT, 9 de novembro de 2016. 

Luzimeiry Tomaz Nazario Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

Inexistente, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001219-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BRUGGER BORGES (ADVOGADO(A))

CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1001219-76.2018.8.11.0015; Valor causa: $845,272.11; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[FATO GERADOR/INCIDÊNCIA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE Parte Ré: RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 17 de setembro de 

2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

- TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013632-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER THALIA SOUZA CANDIDO (AUTOR(A))

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1013632-58.2017.8.11.0015; Valor causa: $1,000,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR(A): JENNIFER THALIA SOUZA CANDIDO 

Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

SINOP , 17 de setembro de 2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA 

GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 

35203800

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005852-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

ANTONIA JOANA MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR APARECIDA DIAS DA SILVA OAB - 362.675.541-04 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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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 

#1005852-33.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ANTONIA JOANA MIRANDA 

DA SILVA PROCURADOR: LUCIMAR APARECIDA DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – ANTE a manifestação de Id. Num. 14519757, INTIME-SE a parte 

Autora, por intermédio de sua ADVOGADA, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, TRAGA aos autos mais 01 (um) ORÇAMENTO, bem como, 

especifique os CUSTOS HOSPITALARES quanto ao ORÇAMENTO de Id. 

Num. 14359353 (INSTITUTO ORTOPÉDICO PROF. RENE ABDALLA) Bem 

como, esclareça a DIVERGÊNCIA do PEDIDO contido em Id. Num. 14359347 

- Pág. 1 (CIRURGIA DE HIPERPLASIA PROSTÁTICA) em relação ao PEDIDO 

INICIAL (CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DO JOELHO). II – Após, 

CONCLUSO para deliberações. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008995-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANDRE JACOBI (REQUERENTE)

ROGER GONCALVES SILVA (ADVOGADO(A))

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1008995-30.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARCIO ANDRE JACOBI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP VISTOS 

ETC. I – Considerando que a PETIÇÃO INICIAL é INSTRUMENTO que 

possibilita o AJUIZAMENTO da ação, PRINCIPIANDO o PROCESSO, é 

natural que, em razão de sua IMPORTÂNCIA, certos REQUISITOS sejam 

IMPOSTOS; II – Sendo assim, em sintonia com os artigos 10, 319 e 321, 

ambos do CPC/2015, INTIME-SE a parte AUTORA, por intermédio de seu 

ADVOGADO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a INICIAL, 

devendo TRAZER aos autos; a) REGULAÇÃO do PROCEDIMENTO 

pleiteado; b) DOCUMENTAÇÃO que comprove a NEGATIVA dos 

Requeridos em disponibilizarem à parte Autora o PROCEDIMENTO de que 

necessita; Nos termos do artigo 1º, “caput” e parágrafo 1º, do Provimento 

nº 02/2015-CGJ/TJMT, “in verbis”: “Art. 1º. Conforme o Enunciado nº 3 

aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de 

Justiça, em 15 de maio de 2014, recomenda-se ao autor da ação, a busca 

preliminar sobre a disponibilidade do atendimento, evitando-se a 

judicialização desnecessária. Parágrafo 1º. Neste sentido, devido ao 

ajuizamento de ações que versam sobre tratamento de alto custo, mas 

fornecidos administrativamente pelo SUS – Sistema Único de Saúde, de 

forma gratuita, recomendável ao juiz, ao analisar a presença do interesse 

processual, verificar a documentação que comprove ter o autor o pedido 

administrativo”. II – Com o aporte, CONCLUSO para deliberações quanto ao 

recebimento da inicial. Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008976-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ORTIZ MACHADO (ADVOGADO(A))

JESUINO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1008976-24.2018.8.11.0015 AUTOR(A): JESUINO NASCIMENTO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

COMPULSANDO os autos, VERIFICA-SE que o Requerido MUNICIPIO DE 

SINOP/MT encaminhou aos autos o Ofício nº 780/NAT/SMS-SINOP/2018, 

conforme acostado em Id. Num. 15309492, INFORMANDO que o 

REQUERENTE foi TRANSFERIDO para o HOSPITAL REGIONAL DE 

SINOP/MT. Assim, INTIME-SE a parte AUTORA, por intermédio de seu 

ADVOGADO, para, no prazo de 05 (cinco) dias, MANIFESTAR-SE nos 

autos, pugnando o que entender por direito. II - Às providências. Intime-me. 

Cumpra-se

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007865-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO ALVES BUENO (REQUERENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI FRANCISCA DA CONCEICAO BUENO OAB - 015.998.411-42 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1007865-05.2018.8.11.0015 REQUERENTE: LAURO ALVES BUENO 

REPRESENTANTE: VALDECI FRANCISCA DA CONCEICAO BUENO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO proposta por 

LAURO ALVES BUENO, objetivando a realização do procedimento de 

“ANGIOPLASTIA”. Recebida a inicial, a TUTELA foi ANTECIPADA, em 

seguida, os Requeridos devidamente intimados, entretanto, deixaram de 

cumprir ao COMANDO JUDICIAL. Posteriormente, a parte Autora pleiteou o 

BLOQUEIO JUDICIAL nas contas bancárias dos Requeridos, a fim de que o 

PROCEDIMENTO de urgência fosse REALIZADO em INSTITUIÇÃO 

PARTICULAR. Este Juízo, diante da urgência do caso, DEFERIU o PLEITO 

do Autor, DETERMINANDO a NOTIFICAÇÃO do PARTICULAR INTERCOR 

para que realizasse o procedimento cirúrgico necessário ao 

restabelecimento da saúde do Autor. Pois bem. Conforme Id. Num. 

15367136, a CLÍNICA INTERCOR CUMPRIU com a DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL, entretanto, o AUTOR necessita ficar em OBSERVAÇÃO por no 

mínimo 24 HORAS em LEITO HOSPITALAR. Assim, REQUER que seja 

determinada a liberação COM URGÊNCIA, de um LEITO pelo SUS para o 

AUTOR, para que o mesmo siga em OBSERVAÇÃO ATÉ A SUA ALTA e, 

caso NÃO HOUVER VAGA na UNIDADE PÚBLICA, que seja determinado o 

BLOQUEIO judicial COM URGÊNCIA no valor de R$ 3.162,50 (três mil, cento 

e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) para cobrir com as 

despesas hospitalares de INTERNAÇÃO do HOSPITAL SANTO ANTÔNIO. 

Vieram-me os autos em CONCLUSÃO. É o relatório. Decido. Imperioso 

destacar que o PEDIDO dos autos é de ASSISTÊNCIA à SAÚDE. A 

realização do PROCEDIMENTO VINDICADO que viabiliza o tratamento é 

mero MEIO para que se ALCANCE o FIM, em si, da postulação judicial, qual 

seja, o TRATAMENTO de SAÚDE a que deve ser submetido o demandante. 

Bem sintetizou a matéria o Des. Irineu Mariani, quando do julgamento dos 

Embargos de Declaração nº 70018742635 (TJ-RS, Relator: Sandra 

Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 22/12/2011, Segunda Câmara 

Cível): “(...) Não há confundir modificação do pedido com modificação do 

medicamento. O pedido é de assistência à saúde. Este é fixo. Já os meios 

necessários, ou os medicamentos, são variáveis. Se quando ajuizado o 

processo o medicamento necessário era um, e durante a tramitação do 

processo, por inúmeras causas, inclusive evolução ou involução da 

moléstia, passa a ser outro, óbvio que deve ser feita a adequação. 

Absurdo pensar que a parte deve ajuizar outro processo. Por isso, repito, 

o pedido é de assistência à saúde. Não há confundir modificação do 

pedido com modificação do medicamento”. Nesse mesmo sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TJMT: AGRAVO INTERNO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA – TRATAMENTO DE SAÚDE - PRELIMINARES DE 

MODIFICAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEITADAS - RECURSO IMPROVIDO. Inexiste 

modificação do pedido quando o objeto da ação é tratamento de saúde. O 

Ministério Público é legítimo para ingressar com ação civil pública para 

defesa de direitos individuais indisponíveis (AgR, 22058/2013, 

DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 26/03/2013, Data da publicação no DJE 12/04/2013). Além 
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disso, o pleito foi formulado ANTES de o feito ser SENTENCIADO e só foi 

possível porque COMPROVADA a necessidade e, consequentemente, 

análise por este Juízo da viabilidade do deferimento, sem, em nenhum 

momento, subtrair dos Requeridos qualquer possibilidade de defesa. “Ex 

Positis”, DEFIRO o PLEITO formulado, por conseguinte, DETERMINO aos 

Requeridos, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP que 

providenciem, IMEDIATAMENTE, em sede de TUTELA ANTECIPADA, à 

parte Requerente “LEITO PARA O AUTOR, PARA QUE O MESMO SIGA EM 

OBSERVAÇÃO ATÉ A SUA ALTA”, bem como DEFIRO, como 

ADITAMENTO dos PEDIDOS de MÉRITO, a presente postulação, devendo, 

para tanto, serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o 

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. Em sendo CERTIFICADA a INÉRCIA dos Requeridos, em razão da 

EXCEPCIONALIDADE e URGÊNCIA do caso em apreço, a presente MEDIDA 

é dotada de CELERIDADE e SENSATEZ, a fim de resguardar bem maior do 

jurisdicionado, qual seja, sua vida, DETERMINO, desde já, a NOTIFICAÇÃO 

do Prestador Hospital Santo Antônio (ID. 15367451) para que realize o 

atendimento, ressaltando que, APÓS a prestação do serviço, cabe ao 

TERCEIRO PARTICULAR carrear aos autos a DESCRIÇÃO 

PORMENORIZADA do procedimento e apresentar NOTA FISCAL dos 

HONORÁRIOS MÉDICOS e eventuais MATERIAIS e MEDICAMENTOS 

utilizados, juntamente com o número da conta, para que seja feita a 

LIBERAÇÃO DE VALORES. Obviamente, considera-se como BALIZADOR, 

os ORÇAMENTOS previamente APRESENTADOS nos autos, mas também 

há ponderação sobre eventuais alterações que podem ocorrer quando da 

efetivação do(s) serviço(s). Cobra relevo CONSIGNAR que, no que tange 

a eventual INTERNAÇÃO, a mesma deve ocorrer em LEITO 

SIMPLES/ENFERMARIA e, apenas em casos EXCEPECIONAIS e 

JUSTIFICADOS através de Laudo Médico pormenorizado, as internações 

serão aceitas em APARTAMENTO, SOB PENA DE NÃO PAGAMENTO DOS 

VALORES À MAIOR. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE, com 

urgência, servindo cópia desta decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, se necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009101-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EXTINTORES CAPITAL LTDA - ME (AUTOR(A))

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO (ADVOGADO(A))

DOUGLAS DE MELO COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1009101-89.2018.8.11.0015 AUTOR(A): EXTINTORES CAPITAL LTDA - 

ME RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE 

PROTESTO COM TUTELA ANTECIPADA proposta por CONTRA-FOGO 

SOLUÇÕES EIRELI ME, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz 

a inicial que a Empresa Autora “foi intimada do apontamento de protesto nº 

374-10/09/2018, referente a Certidões de Dívida Ativa (CDA) nº 2018311, 

com vencimento para o dia 13 de setembro de 2018”, de maneira que “não 

discorda dos débitos que geraram a constituição da CDA, no entanto, na 

data de 12 de setembro de 2018, a Autora procurou a PGE (Procuradoria 

Geral do Estado) para realizar o Parcelamento de seus débitos”. Estende 

afirmando que “a verificação dos débitos, o Autor realizou o parcelamento 

dos débitos relacionados a Certidões de Dívida Ativa nº 2018311, 

confeccionando o Termo de Confissão de Dívida de Débitos Inscritos em 

Dívida Ativa e Requerimento de Parcelamento nº 2.494/2010”, bem como 

“mesmo não existindo perigo de protesto, aproveitou e requereu o 

parcelamento dos débitos constantes na Certidões de Dívida Ativa nº 

2018825031, confeccionando o Termo de Confissão de Dívida de Débitos 

Inscritos em Dívida Ativa e Requerimento de Parcelamento nº 2.494/2010”, 

ensejando, dessa forma, emissão e pagamento dos boletos constantes 

nos Anexos 09 e 11 da inicial. Esclarece que, por tais razões, a Empresa 

Autora “está adimplente com suas obrigações tributárias junto ao Estado 

de Mato Grosso, não podendo assim, persistir o referido Protesto de 

Apontamento nº 374-10/09/2018”. Acrescenta que “vem ocorrendo vários 

problemas com o sistema da SEFAZ-MT, inclusive, na presente data, o 

mesmo não está funcionando de forma correta”, conforme imagem do 

“site” da SEFAZ/MT anexado à inicial (ID. 15318929 - Pág. 3). Por fim, 

requer, como tutela antecipada a suspensão dos “efeitos do Protesto de 

Apontamento nº 374-10/09/2018, referente a Certidões de Dívida Ativa 

(CDA) nº 2018311, com vencimento para o dia 13 de setembro de 2018”. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há 

que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE 

URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do 

Código de Processo Civil de 2015, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do 

qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a 

TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o CPC/2015 adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu 

a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da 

DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA 

PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, 

CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, 

a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). 

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, 

SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser 

REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou 

INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). Nesse sentido, o art. 300, “caput”, 

do CPC/2015, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou 

CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”). Logo, 

a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou 

seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a 

ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com 

esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e 

PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no 

que se refere a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda 

relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, 

só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é 

necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS 

BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que 

a TUTELA pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do 

PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA 

ACAUTELATÓRIA. Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo 

de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA 

CAUTELAR MERECE ACOLHIDA. “In casu”, diante dos ARGUMENTOS e a 

DOCUMENTAÇÃO apresentada, pressupõe-se que a parte REQUERENTE 

esteja se RESGUARDANDO em não pagar DÍVIDA, em tese, INDEVIDA, não 

devendo sofrer os EFEITOS do PROTESTO, mesmo porque os débitos 

relacionados à Certidão de Dívida Ativa nº 2018311, a qual ensejou o 

Apontamento nº 374-10/09/2018 (ID. 15318938 - Pág. 1), foi objeto do 

Termo de Confissão de Débito Inscrito em Dívida Ativa e Requerimento de 

Parcelamento PGE nº 2.494/2010 (ID. 15319095 - Pág. 1-2), sendo emitidos 

e pagos os boletos referentes ao mesmo (ID. 15319097 - Pág. 1-3). Desta 

forma, uma vez PRESENTES os REQUISITOS LEGAIS do “periculum in 

mora”, e do “fumus boni iuris”, deve a parte AUTORA ter sua PRETENSÃO 

AUTORIZADA, eis que a demora da prestação jurisdicional, causaria o 

perecimento do direito. Contudo, considerando que a parte REQUERENTE 

esteja se precavendo em não ter que pagar débito, supostamente, 

indevido, e diante da possibilidade de manutenção/restrição de crédito 

junto às instituições financeiras, entendo que SUBSISTE o “fumus boni 

iuris”, primeiro requisito necessário para o deferimento da cautelar “in 

limine litis”. Quanto ao “periculum in mora”, o simples fato da possibilidade 

de inclusão do nome da parte REQUERENTE no SERASA, PROTESTO ou 

outro ÓRGÃO de RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente já é suficiente 

para o deferimento da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que a 

parte REQUERENTE tenha seu NOME MACULADO, em especial ante a 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA. Sendo assim, em sede de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA e SUPERFICIAL, cabe apenas SUSTAR os EFEITOS do 

PROTESTO, notadamente em razão dos efeitos negativos dele 

decorrentes. O protesto em nome do devedor deve ser efetuado com 

cautela, sob pena de lesão às garantias constitucionais de proteção à 

imagem e à honra, além do princípio da boa-fé que deve nortear as 

relações jurídicas. Cumpre ressaltar que, embora haja DIVERGÊNCIA na 

JURISPRUDÊNCIA quanto à POSSIBILIDADE de SUSPENSÃO ou 

CANCELAMENTO/BAIXA dos PROTESTOS já lavrados, este Juízo entende 
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que é POSSÍVEL a SUSPENSÃO da PUBLICITAÇÃO dos seus EFEITOS. O 

SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA também perfilha o POSICIONAMENTO 

aqui ADOTADO. Segundo este ENTENDIMENTO, APÓS a EFETIVAÇÃO do 

PROTESTO, somente é POSSÍVEL a SUSPENSÃO dos seus EFEITOS, em 

substituição à sustação, não sendo, portanto, cabível o seu cancelamento 

ou baixa em antecipação de tutela. Vejamos: “De acordo com o poder 

geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares 

e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de dano pode ser 

evitado com a substituição da sustação do protesto pela suspensão dos 

seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na pendência da 

discussão judicial do débito. Recurso especial provido. (REsp 627.759/MG, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, 

DJ 08/05/2006, p. 198)”. Dessa forma, enquanto houver DISCUSSÃO 

acerca do DÉBITO JUDICIAL que deu origem ao protesto, não há como 

cancelar ou baixar o registro, tal como pretendido pela parte Autora em 

sua peça inicial, mas sim SUSPENDER os seus EFEITOS. Demais disso, a 

eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, 

remetendo a situação ao “status quo ante”, sem prejuízo, podendo a 

inscrição voltar a ser inserida nos ÓRGÃOS de PROTEÇÃO ao CRÉDITO e 

o PROTESTO voltar ter EFEITOS. Logo, diante dos REQUISITOS 

AUTORIZADORES, quais seja, “fumus bonis iuris”, bem como o “periculum 

in mora”, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, 

vislumbrando a coexistência do “fumus bonis juris” e do “periculum in 

mora”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR, no sentido de DETERMINAR a 

SUSTAÇÃO dos EFEITOS do PROTESTO “nº 374-10/09/2018, referente a 

Certidões de Dívida Ativa (CDA) nº 2018311, com vencimento para o dia 

13 de setembro de 2018”, expedindo-se, para tanto, OFÍCIO ao CARTÓRIO 

EXTRAJUDICIAL do 2º OFÍCIO desta Comarca. CITE-SE, INTIMANDO-SE o 

Requerido deste “decisum”, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante 

artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015. Após, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015. Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013100-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTERICA LEMKE LTDA - EPP (AUTOR(A))

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1013100-84.2017.8.11.0015 AUTOR(A): LOTERICA LEMKE LTDA - EPP 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – DEFIRO o PETITÓRIO de 

ID. 15157426 e DETERMINO seja OFICIADO o JUÍZO DEPRECADO, 

solicitando a REITERAÇÃO da INTIMAÇÃO (ID. 14791865) acerca da 

DECISÃO de ID. 14782230 EXCLUSIVAMENTE na pessoa do Diretor de 

Veículos do DETRAN/MT, Sr. Augusto Sérgio de Sousa Cordeiro; II – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE, 

com urgência, servindo cópia desta decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, se necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008435-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DIAS ALTALI HOFFSTAETER (AUTOR(A))

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

VANESSA SCHMIDTKE LOPES DO CARMO

 

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 

#1008435-88.2018.8.11.0015 AUTOR(A): PAULA DIAS ALTALI 

HOFFSTAETER RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelo 

REQUERIDO a LIMINAR PROFERIDA, a qual determinou que disponibilizasse 

a parte Requerente a “CERATOPROTESE DE DOHLMAN OD, bem como a 

INTERNAÇÃO E O TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO”. O 

POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer 

o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS 

NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as 

DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concessiva da antecipação da 

tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo certo que “o não 

atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de desobediência à 

ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado renitente, 

sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio 

do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem 

as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO 

CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS 

pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer sequelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – Por 

fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente 

“decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006646-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODECIO ALVES DE CARVALHO (AUTOR(A))

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1006646-54.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ODECIO ALVES DE CARVALHO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA 

SATISFATIVA (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) proposta 

por ODECIO ALVES DE CARVALHO, neste ato representado por sua filha 

CLEDA ROSANI CARVALHO, em face do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

representado pelo Procurador Jurídico do Município ou pela Prefeita 

Municipal e do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador 

Geral do Estado. Aduz a inicial, que a parte Autora “conta atualmente com 

70 (setenta) anos de idade, e conforme faz prova laudo médico em anexo, 

ele sofre de Mal de Parkinson G20, e devido as sequelas da doença 

encontra-se acamado. Apresenta incontinência urinária, CID F72. 

Necessita, portanto do uso de fraldas geriátrica para melhores condições 

de vida. Destarte atual situação clínica da parte Autora, necessita com 
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URGENCIA de FRALDAS GERIATRICAS, TAMANHO M, 120 UNIDADE/MÊS. 

(sic) Postula pela concessão da TUTELA ANTECIPADA, “para compelir os 

requeridos a disponibilizarem, imediatamente, o tratamento médico 

imprescindível para a manutenção da saúde da parte requerente, dentre 

os quais, FRALDAS GERIATRICAS, TAMANHO M, 120 UNIDADE/MÊS, além 

de outros procedimentos que se mostrem necessária, em especial tais 

como exames médicos, remédios, eventuais cirurgias, internação em UTI, 

UTI móvel, etc., sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

consoante autoriza o artigo 537, do Diploma Processual Civil”. (sic) 

COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS. Determinada a EMENDA A 

INICIAL, a irregularidade foi sanada (Id. Num. 14775087). Vieram-me os 

autos em CONCLUSÃO. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO 

INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem 

PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA 

LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE PARCIAL 

ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os requisitos autorizadores da 

TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de 

dano”, especialmente em razão do LAUDO MÉDICO acostado no Id. Num. 

14775277. Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre 

do preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos 

componentes da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, 

independentemente de óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e 

eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o 

menor sofrimento, para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade 

da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem 

como o JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis 

que o comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do 

paciente que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte 

ou graves sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. 

Neste sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. 

CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. 

SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE VALORAÇÃO DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. CONTROVÉRSIA 

RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. 1. 

Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do tratamento 

prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a sentença do juízo 

de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento de cirurgia 

emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 

do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem julgou 

integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). No caso 

específico, cumpre trazer à colação DECISÃO do E. TJMT nos autos do 

RECURSO de AGRAVO de INSTRUMENTO nº 134182/2013: “(...) o pedido 

de tutela recursal merece acolhimento, uma vez que a Agravante idosa 

apresenta Gonartrose Bilateral Medial um tipo de artrose no joelho 

causada por algum trauma direto, como um tombo. Nesse sentido, a 

Agravante substituída necessita do tratamento cirúrgico no joelho, tendo 

em vista a sua idade avançada (67 anos), bem como a fragilidade da sua 

saúde, não tendo condições nessa idade de esperar por uma vaga para a 

realização do procedimento cirúrgico! O idoso tem prioridade e urgência no 

atendimento! Nesse aspecto, o artigo 15 do Estatuto do Idoso nº 

10.741/2003 estabelece: “Art. 15. É assegurada a atenção integral à 

saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 

garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 

afetam preferencialmente os idosos”. Cumpre ressaltar, por fim, que o 

direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, 

prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, 

não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja 

seus direitos fundamentais à vida e à dignidade. Ou seja, no que tange à 

responsabilidade do Poder Público referente à prestação da saúde, esta, 

abrange aos três entes federados. Sob a égide da Constituição Federal de 

1988 a responsabilidade da prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE 

aos Municípios, Estados e União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou 

mesmo Juízo, definir qual ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex 

positis”, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para 

DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, que disponibilizem a parte Autora, os insumos de que 

necessita, qual seja, “FRALDAS GERIATRICAS, TAMANHO M, 120 

UNIDADE/MÊS”, conforme LAUDO MÉDICO acostado no Id. Num. 

14775277. NOTIFIQUEM-SE o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o 

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. Por ora, INDEFIRO os demais PEDIDOS, visto que não restou 

COMPROVADO pelos DOCUMENTOS acostados a EXORDIAL a presença 

dos requisitos caracterizadores para o deferimento LIMINAR de tais 

PEDIDOS, de outra banda, com eventual aporte de LAUDO MÉDICO 

ATUALIZADO, nada impede que o pleito seja renovado, entretanto nessa 

quadra processual, o INDEFERIMENTO é medida que se impõe. Ainda, 

INDEFIRO o PEDIDO de aplicação de MULTA DIÁRIA, eis que a cobrança de 

“astreintes”, no caso em tela, se materializa em face do Ente Estatal, 

atingindo não só o erário, como também toda a sociedade, que teria de 

suportar o ônus desta “decisum”. Assim, tem-se que o BLOQUEIO 

JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, em caso de DESCUMPRIMENTO de 

DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a 

própria sociedade, bem como para a CONSECUÇÃO do TRATAMENTO 

pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE 

SUPLEMENTO ALIMENTAR - "ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - 

ALEGAÇÃO DE AFRONTA O PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - RESERVA DO POSSÍVEL E A 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO 

ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA 

INTESTINAL MICRO-INVASIVA CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE 

COMO DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS 

CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE 

BLOQUEIO ON LINE - MAIOR PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A saúde é um direito social fundamental 

assegurado a todos os cidadãos e corolário indissociável do direito à vida, 

cuja proteção deve prevalecer em relação a qualquer outro interesse do 

Estado, já que, sem ele, os demais não possuem razão de ser. 

Comprovadas a necessidade do suplemento alimentar e a impossibilidade 

de o paciente custeá-lo, deve ser mantido o decisum que condenou o ente 

público a fornecê-lo. Descabida a imposição de multa diária ao Estado, 

pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge 
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não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal 

determinação. Ap, 97923/2010, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/03/2011, Data 

da publicação no DJE 28/03/2011)” 2. "[...] A intervenção excepcional do 

Poder Judiciário em Políticas Públicas, quando se almeja garantir a 

dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, CF), não ocasiona 

violação do Princípio da Separação dos Poderes, pois tais intervenções 

decorrem da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. AI, 

121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data da publicação no DJE 

09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 

10/11/2014) (sem destaque no original). Por fim, caso dependam do NAT, 

deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio de 

E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, também, 

do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE 

os requeridos da presente decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO, na 

pessoa do Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na 

pessoa do Procurador Jurídico do Município ou pela Prefeita Municipal 

para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo 

o mandado citatório estar acompanhado do LAUDO MÉDICO acostado no 

Id. Num. 14775277. Com a contestação, vista à parte Requerente para 

MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC/2015. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008234-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1008234-96.2018.8.11.0015 AUTOR(A): GILBERTO DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelos 

REQUERIDOS a LIMINAR PROFERIDA, a qual determinou aos Requeridos 

que disponibilizassem, IMEDIATAMENTE, a parte Requerente o 

procedimento de que necessita, qual seja, “CIRURGIA DE HÉRNIORRAFIA 

BILATERAL”. O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no 

sentido de reconhecer o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR 

os MEIOS NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO 

com as DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concessiva da antecipação da 

tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo certo que “o não 

atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de desobediência à 

ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado renitente, 

sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, DEFIRO PARCIALMENTE o PLEITO de ID. Num. 

15179829, por conseguinte, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por 

meio do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou 

quem as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar 

IMEDIATO CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os 

RESPONSÁVEIS pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas 

SANÇÕES de RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA 

na hipótese do(a) Autor(a) sofrer sequelas ou falecer em razão do 

descumprimento ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – 

CUMPRA-SE com URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como 

mandado. IV – Por fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, 

AUTORIZO, desde já, o ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes 

autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as 

PROVIDÊNCIAS LEGAIS com relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO 

JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009820-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1009820-08.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARGARIDA BEZERRA DA 

SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

I - Em que pese os ARGUMENTOS deduzidos no PETITÓRIO de Id. Num. 

11904330, INDEFIRO o pedido de RECONSIDERAÇÃO nele formulado 

diante da necessária aplicação do Princípio da Unirrecorribilidade Recursal 

e da ocorrência de Preclusão Consumativa, ante a DECISÃO RECURSAL 

proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1011225-27.2017 (Id. 

Num. 13043104); II - Sendo assim, fica mantida a DECISÃO de Id. Num. 

9632474; III – CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara quanto a apresentação 

das CONTESTAÇÕES pelos Requeridos, após, INTIME-SE a parte Autora, 

por intermédio de sua ADVOGADA, para, querendo, manifestar-se em 10 

(dez) dias. IV – Ao final, façam-me os AUTOS CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008377-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PAULO VARGAS (ADVOGADO(A))

ERICA DOS SANTOS OLIVEIRA EIRELI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA MARTINELLI - PREFEITA DE SINOP/MT (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE SINOP (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1008377-85.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: ERICA DOS SANTOS 

OLIVEIRA EIRELI IMPETRADO: ROSANA MARTINELLI - PREFEITA DE 

SINOP/MT, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos por ÉRICA DOS SANTOS OLIVEIRA EIRELE - 

ME em relação à SENTENÇA de ID. 14993055. É o Breve Relato. Decido. 

Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao 

Juízo que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de cabimento 

vinculado às hipóteses previstas legalmente: OMISSÃO, OBSCURIDADE e 

CONTRADIÇÃO ou, ainda, para sanar ERRO MATERIAL. Vejamos: Art. 

1.022 do CPC/2015. “Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

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

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 
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de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”. Nesse sentido, se o(s) 

fundamento(s) dos Embargos de Declaração estiverem relacionados à 

JUSTIÇA DA DECISÃO, à INTERPRETAÇÃO DE NORMA ou NEGÓCIO 

JURÍDICO, à VALORAÇÃO ou REANÁLISE de PROVAS e a outras 

situações que não sejam as hipóteses citadas anteriormente; NÃO HÁ 

FALAR EM SEU CABIMENTO, mas sim o de outro RECURSO APROPRIADO 

que, dependendo da tipologia da decisão atacada, poderá ser o Recurso 

de Agravo de Instrumento e de Apelação. Em relação às premissas 

levantadas acima, trago os seguintes JULGADOS do SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. 

(ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. SITUAÇÃO FÁTICA FIXADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 

MODIFICAÇÃO. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO 

INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. APLICAÇÃO, POR 

ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.) 1. É pacífica a jurisprudência desta 

Corte Superior no sentido de que não cabem embargos de declaração 

para que o STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de 

prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo 

Tribunal Federal. Precedente. 2. A rediscussão, via embargos de 

declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de 

alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o 

teor da decisão embargada. Assim, essas questões levantadas não 

configuram as hipóteses de cabimento do recurso - omissão, contradição 

ou obscuridade -, delineadas no art. 535 do CPC, nesses casos, a 

jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os 

embargos não merecem prosperar. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg no Ag 1251048 / RJ, Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 28/02/2012, Data da 

Publicação/Fonte DJe 08/03/2012). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE - EMBARGOS DE CONOTAÇÃO PROTELATÓRIA DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração constituem recurso de estritos limites processuais de 

natureza integrativa, cujo cabimento requer estejam presentes os 

pressupostos legais insertos no art. 535 do Código de Processo Civil. 2. 

Afasta-se a violação do mencionado artigo quando, em relação à 

controvérsia, o decisório está claro e suficientemente fundamentado. 3. 

Enfrentados os fatos e adequadamente fundamentada a decisão 

embargada, não há confundir omissão com provimento jurisdicional 

contrário aos interesses da parte. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg no REsp 1021472 / PR, Relator(a) Ministro ADILSON VIEIRA 

MACABU - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ -, QUINTA TURMA, 

Data do Julgamento 16/02/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 

08/03/2012). “In casu”, vislumbro que a parte Impetrante PRETENDE a 

REDISCUSSÃO do MÉRITO, manifestando seu INCONFORMISMO em 

relação à SENTENÇA combatida, cumprindo ressaltar que “o julgador não é 

obrigado a se manifestar específica e explicitamente sobre todos os 

pontos alegados pelas partes, quando apresenta fundamentação e 

motivação clara e suficiente em sua decisão, apta a dar sustentação ao 

seu convencimento e ao provimento jurisdicional adotado” (TJPR; 

EmbDecCv 1676247-1/01; Londrina; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. 

Des. Mario Luiz Ramidoff; Julg. 01/08/2018; DJPR 30/08/2018; Pág. 67), 

senão vejamos: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. Acordão que manteve a decisão 

monocrática proferida no agravo de instrumento. Contradição. Ausência. 

Reexame da matéria. Mero inconformismo. Impossibilidade. Intuito de 

prequestionamento. Desnecessidade de manifestação, pelo julgador, 

sobre todos os argumentos da parte ou das normas que entende 

aplicáveis ao caso. Art. 1.025 da Lei n. 13.105/2015. 1. Eventual 

insurgência contra o resultado de decisão judicial deve ser veiculada 

pelas vias recursais apropriadas, sendo defeso à parte, a pretexto de 

sanar irregularidades, postular o reexame da matéria por meio de 

embargos de declaração. 2. O julgador não é obrigado a se manifestar 

específica e explicitamente sobre todos os pontos alegados pelas partes, 

principalmente, quando deixou de conhecer do recurso ante a sua 

inadmissibilidade. 3. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, 

rejeitados. (TJPR; EmbDecCv 1603947-3/02; Maringá; Décima Segunda 

Câmara Cível; Rel. Des. Mario Luiz Ramidoff; Julg. 01/08/2018; DJPR 

30/08/2018; Pág. 61) (sem destaque no original). PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PONTOS DEVIDAMENTE 

ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO PREQUESTIONAMENTO. 

MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. 

MANUTENÇÃO DO “DECISUM”. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Os embargos 

de declaração servem apenas para os casos em que a decisão 

embargada venha eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não se 

prestando ao reexame do julgado. Inexistindo quaisquer das hipóteses 

justificadoras, devem os mesmos ser rejeitados. Ao julgador não é imposta 

a obrigação de se manifestar sobre todos os argumentos e fundamentos 

legais indicados pelas partes, nem mesmo para fins de prequestionamento 

da matéria, mormente, quando tais argumentos já vêm claramente 

evidenciados na decisão recorrida, com a indicação dos dispositivos 

legais em que se escoram. (TJPB; EDcl 0017290-07.2007.815.2001; 

Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha 

Ramos; DJPB 29/08/2018; Pág. 8) (sem destaque no original). EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. PONTOS 

ENFRENTADOS NO JULGAMENTO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA. DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1) De acordo com o art. 1.022 do CPC, os 

embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial 

para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; (II) suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de 

ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material; 2) Na hipótese em 

apreço, não se constata omissão, tampouco contradição, quanto aos 

pontos embargados: O V. Acórdão enfrentou amplamente a questão da 

responsabilidade objetiva da CETURB, bem como a alegação de culpa 

concorrente das vítimas. 3) Ademais, consoante entendimento 

jurisprudencial da Corte Superior de Justiça, o magistrado não está 

obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados 

pelas partes, desde que encontre fundamentação suficiente para o 

deslinde da controvérsia, como ocorreu no caso (RESP 1.366.721/BA). 4) 

Sendo a matéria devidamente examinada, como um todo, o que os 

embargantes pretendem, em verdade, é a rediscussão do pleito autoral, o 

que é inadmissível em sede de embargos de declaração, porquanto este 

não se presta para sanar error in judicando. 5) Embargos de declaração 

c o n h e c i d o s  e  d e s p r o v i d o s .  ( T J E S ;  E D - A p - R e e x 

0020019-75.2012.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana 

Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 14/08/2018; DJES 24/08/2018) (sem 

destaque no original). Ora, o INDEFERIMENTO da INICIAL fundamentou-se 

na AUSÊNCIA dos REQUISITOS para PROCESSAMENTO do MANDADO de 

SEGURANÇA, quais sejam, ato reputado ilegal e direito líquido e certo. Por 

tais razões, DEIXO de CONHECER dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS por 

não visualizar qualquer obscuridade, omissão, contradição indicadas pelo 

Embargante. “Ex positis”, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, por não vislumbrar qualquer OMISSÃO e CONTRADIÇÃO na 

SENTENÇA objurgada, MANTENDO-A da forma que fora lançada. 

MANTENHO a SENTENÇA em TODOS os seus TERMOS. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008937-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA PELIZARIO SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AURICELIA PEREIRA DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

ADALTON VITAL PEREIRA (ADVOGADO(A))
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CELIO ROBERTO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FERNANDO GALLINA (ADVOGADO(A))

JOSIAS FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

JAQUELINE SALETE PEDROSKI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008642-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERHARDO THEO HENRIQUE MARKUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

ALENCAR LIBANO DE PAULA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011202-82.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA SYTRISKI SANTOS PIACENTINI (EXEQUENTE)

CLODOALDO PIACENTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO (EXECUTADO)

RICARDO PEREIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

SUELI RAMOS HETZEL DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012909-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON HENRIQUE DE LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL FERNANDO COELHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003214-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMARIS SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001184-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS SEVERINO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012638-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK (EXEQUENTE)

MARCELO HUCK JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEDSON ROGERIO DUARTE (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007631-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON TOMAZ DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES (ADVOGADO(A))

BRUNO EDUARDO DE MATOS BOTOF (REQUERENTE)

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA CANDIDA SOBRAL (REQUERIDO)

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010617-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST (ADVOGADO(A))

CARLOS NUNES PROENCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

8010617-93.2016.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, ASSINATURA BÁSICA 

MENSAL]. REQUERENTE: CARLOS NUNES PROENCA REQUERIDO: 

UNIVERSO ONLINE S/A Vistos, etc... I – Preliminar - prescrição A 

Reclamada suscita preliminar de prescrição invocando o disposto no art. 

206, §3º, inciso V do Código Civil que estabelece prazo trienal para a 

prescrição acerca da pretensão da reparação civil, ao passo que o 

Reclamante suscita a aplicabilidade do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor que estabelece prazo quinquenal para reparação civil aos 

consumidores. Ante o reconhecimento inarredável da relação de consumo 

onde de um lado temos a Reclamada que se enquadra na qualidade de 

fornecedora uma vez que se trata pessoa jurídica de direito privado que 

desenvolve atividade de prestação de serviços e de outro lado temos o 

Reclamante que se trata de eventual destinatário final de determinado 

serviço. Desta feita que melhor direito assiste ao Reclamante sendo o 

Código de Defesa do Consumidor a legislação aplicável. Por corolário 
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lógico o prazo prescricional é o quinquenal e, por conseguinte, todo o 

período reclamado de desconto indevido terá sua análise de mérito. II – 

Mérito Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C DANOS 

MORAIS proposta por CARLOS NUNES PROENÇA contra UNIVERSO 

ONLINE S/A. Embora a lei dispense o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, é importante consignar que a parte autora busca o 

recebimento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência 

de falha na prestação do serviço, em especial pela cobrança indevida de 

provedor de internet, o qual a parte promovente afirma que nunca 

contratou. A parte requerida apresentou contestação e alegou 

inexistência de ato ilícito, inexistência de danos morais e do dever de 

indenizar, pois a cobrança foi devida. A parte autora apresentou 

impugnação, ratificou os termos da inicial e requereu a procedência da 

ação. Inicialmente, destaco que as partes não manifestaram interesse 

específico na produção de outras provas, tendo apenas protestado 

genericamente, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 330, I, do Código de Processo Civil. A relação de consumo restou 

caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, 

sendo devida a inversão do ônus da prova. A parte autora comprovou, 

por meio da documentação acostada a inicial, a cobrança no valor de R$ 

2.386,05 (dois mil trezentos e oitenta e seis reais e cinco centavos) 

pulverizados ao longo de quatro anos, ônus que lhe incumbia, nos termos 

do artigo 333, I, do Código de Processo Civil. A requerida, por sua vez, em 

que pese alegar que a cobrança foi devida e que a parte promovente 

anuiu expressamente a contratação, não faz prova do alegado, ônus que 

lhe incumbia, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil. 

Bastava anexar a gravação do contato telefônico com a parte 

promovente, pois afirma que a contratação se deu via telemarketing, mas 

quedou-se inerte. A responsabilidade da empresa ré, fornecedora de 

serviços, é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência de 

defeitos relativos aos serviços prestados, consoante disposto no artigo 

14, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a responsabilidade 

somente será elidida quando provada a inexistência do defeito, ocorrência 

de caso fortuito externo ou força maior, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré. Houve 

falha na prestação do serviço e esta falha enseja a reparação objetiva 

pelos danos materiais morais causados. Quanto ao dano material, de rigor 

a devolução do valor contestado, em dobro, nos termos do artigo 42§único 

do CDC, posto não ficou demonstrado nos autos qualquer engano 

justificável, sendo devida a repetição do indébito de R$ 2.386,05, na forma 

dobrada totalizando R$ 4.772,10 (quatro mil setecentos e setenta e dois 

reais e dez centavos). Para a fixação do valor do dano moral devem ser 

consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, 

razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da 

medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de tais critérios, 

bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais). Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

ação para condenar a parte requerida a pagar a parte autora a quantia R$ 

4.772,10 (quatro mil setecentos e setenta e dois reais e dez centavos), a 

título de danos materiais, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo 

desembolso de cada parcela e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação, bem como condená-la ao pagamento de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, corrigida 

pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação. Determino que a parte promovida se abstenha 

de efetuar os débitos referentes a assinatura de provedor UOL na conta 

corrente da parte promovente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

multa diária no valor de R$100,00 (cem reais). Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010100-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

MANOEL DE BRITO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AG - AUTO PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010100-76.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MANOEL DE BRITO SILVA 

REQUERIDO: AG - AUTO PECAS LTDA - ME Vistos, etc. I – DEFIRO 

parcialmente o pedido da parte requerente, concedendo-lhe prazo de 10 

(dez) dias para que informe novo endereço da parte requerida, eis que 

restou infrutífera a citação/ intimação (ID. 12829362 e certidão de ID. 

14458175), sob pena de extinção do processo. II - Com efeito, aportado o 

petitório, CITE-SE e INTIME-SE a parte reclamada, após, DESIGNE-SE 

NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO conforme critérios e 

pauta deste Juizado, intimando-se as partes para comparecimento, 

fazendo constar as advertências legais em caso de falta injustificada; 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 17 de setembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001956-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

CONSTANTINI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ACCACIO MOREIRA DE MELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001956-79.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CONSTANTINI & CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: RAFAEL ACCACIO MOREIRA DE MELLO Vistos, etc. I - 

INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos dispostos pelo art. 321 do Código de Processo Civil, emende a 

inicial, juntando aos autos o título executivo (contrato de prestação de 

serviços), conforme artigo 784, inciso III do CPC/2015, uma vez que a 

presente ação trata-se de EXECUÇÃO de CONTRATO, bem como emende 

os pedidos, eis que se referem à ação de conhecimento, o que não é o 

caso dos autos; II – Com o aporte da emenda, façam-me os autos em 

conclusão para análise do pedido de ID. 14680284; Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 17 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002789-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA MARCARI (ADVOGADO(A))

EMERSON CORREIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

EDILO TENORIO BRAGA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003454-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ELISSON SOUZA GARCIA (EXEQUENTE)

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LARISSA GOZER DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1003454-84.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE 

SOUZA LTDA - ME, ELISSON SOUZA GARCIA EXECUTADO: BRUNA 
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LARISSA GOZER DOS SANTOS Vistos etc. I – INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se MANIFESTE quanto ao documento 

de ID. 14362900, bem como ao AR negativo de ID. 14424214, requerendo, 

ao final, o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento 

do feito; II – Após de tudo CERTIFICADO, tornem os autos concluso para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 17 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007327-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES (ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO (ADVOGADO(A))

MARIA ELOI PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007327-58.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA ELOI PEREIRA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 17 de setembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000494-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE MARIA MANFRIN (EXEQUENTE)

ALINE MANFRIN BENATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES FELIPE TRENTINI (EXECUTADO)

STORE CONFECCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

ULISSES DUARTE JÚNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000494-87.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: ZENAIDE MARIA MANFRIN 

EXECUTADO: STORE CONFECCAO LTDA - ME, CHARLES FELIPE TRENTINI 

Vistos, etc. Em análise dos autos verifico que merece acolhimento o 

pedido formulado em mov. id. n° 15284634, tendo em vista que, conforme 

informado pela exequente em mov. id. n° 14053715, houve formalização 

de acordo com o executado CHARLES FELIPE TRENTINI, sendo o feito 

extinto em relação ao mesmo (mov. id. n° 13902917), contudo, até o 

momento não houve sua exclusão do polo passivo da demanda. Assim, 

DETERMINO que a Secretaria de Vara promova a exclusão de CHARLES 

FELIPE TRENTINI do polo passivo da demanda. No mais, nesta 

oportunidade, este Magistrado realizou o desbloqueio dos valores 

constritos de forma indevida, conforme documentos que ora se anexa. Por 

fim, determino que a Secretaria de Vara junte aos autos o comprovante de 

citação da segunda requerida, STORE CONFECCAO LTDA – ME, 

certificando o transcurso de prazo para manifestação da mesma. Após, 

conclusos para deliberação. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 17 de setembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007231-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI (ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI (ADVOGADO(A))

ALMIR ANTONIO BARRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANE BARBOSA NICOLAU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007231-43.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ALMIR ANTONIO BARRES 

REQUERIDO: KATIANE BARBOSA NICOLAU Vistos, etc. I – DEFIRO o 

pedido da parte requerente, concedendo-lhe prazo de 05 (cinco) dias para 

que informe novo endereço da parte requerida, eis que restou infrutífera a 

citação/intimação (ID. 14599439), sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; II - Aportado o petitório, DESIGNE-SE NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO conforme critérios e pauta deste Juizado, CITE-SE a 

parte reclamada e INTIME-SE as partes para comparecimento, fazendo 

constar as advertências legais em caso de falta injustificada; Serve a 

presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 17 

de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010087-26.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA (ADVOGADO(A))

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. DOMENI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011281-27.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

TIAGO SANTOS CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011281-27.2016.8.11.0015. REQUERENTE: TIAGO SANTOS CRUZ 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da fase 

de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos 

autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 17 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

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)

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (ADVOGADO(A))
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PATRICIA FELIPPE RUSSI MORENO (ADVOGADO(A))

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1012924-08.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[Defeito, nulidade ou anulação]. REQUERENTE: 

ALAIR PEREIRA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, MOTOROLA 

INDUSTRIA LTDA Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com 

base no art. 355, II do NCPC. I – Preliminar A Primeira Reclamada suscita 

preliminar de ilegitimidade passiva, todavia não merece ser acolhida a 

preliminares suscitada uma vez que a relação estabelecida se trata de 

relação de consumo. Nesta toada tem-se que ambas as reclamadas são 

fornecedoras e nesse sentido a responsabilidade civil entre as 

reclamadas é solidária nos termos do art. 18 do CDC. Desta feita não há 

que se falar em ilegitimidade passiva, devendo passar à análise do mérito 

da questão. II – Mérito Em síntese o Reclamante assevera que adquiriu um 

aparelho de celular no valor de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove 

reais) em março de 2017. Em junho de 2017 o referido problema 

apresentou vícios e se dirigiu à primeira Reclamada para solucionar o 

problema oportunidade na qual foi orientada a enviar o aparelho para a 

assistência técnica da segunda Reclamada. Aduz que enviou o aparelho 

conforme fora orientado sem que houvesse o retorno do aparelho 

enviado. A Primeira Reclamada contesta alegando que não tem qualquer 

responsabilidade uma vez que fez o que lhe cumpria fazer que seria 

orientar a Reclamante a enviar o produto para a assistência técnica. E por 

fim alega não haver danos morais, senão meros aborrecimentos. A 

Segunda Reclamada alega que nunca se negou a reparar o aparelho e 

que não há configuração de danos morais, senão meros aborrecimentos. 

Desta feita é incontroverso que no presente caso houve o envio do 

aparelho para a assistência da reclamada sem o devido reparo. Logo a 

parte autora desincumbiu-se de seu ônus processual nos termos do art. 

373, inciso I do NCPC, pois termo de coleta do aparelho. Já a parte 

requerida não comprovou a exclusão de sua responsabilidade. Deste 

modo, a responsabilidade é objetiva da ré, que não foi afastada por 

nenhuma excludente (art. 14, § 3.º do CDC), exsurgindo o dever de 

indenizar. Ademais nos termos do art. 18 do CDC todos os fornecedores 

respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Há 

dano moral a ser compensado ante a perda de tempo útil da parte autora 

em se ver obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para solucionar 

problema simples, antes a recalcitrância da fornecedora na via 

administrativa. Sensação de impotência a que foi exposto o consumidor. 

Nesse o código de defesa do consumidor estabelece que o vício não 

sendo sanado no prazo de trinta dias o Reclamante faz jus a escolher 

entre substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento 

proporcional do preço. E o pleito da Reclamante é no sentido de restituição 

do valor pago, direito que lhe assiste. No concernente aos danos morais 

entendo que a situação apresentada demonstra que o Reclamante até a 

presente data não recebeu seu aparelho de celular, reparado ou não, o 

que demonstra a indolência das Reclamadas no deslinde da demanda. 

Neste caso vislumbro que os transtornos transpassam os meros 

aborrecimentos adentrando na esfera de danos à personalidade. Nesse 

sentido a Turma Recursal já se posicionou que a ausência de reparo ante 

a tentativa administrativa de reparo, leia-se: “ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 1ª Turma Recursal Única 

Recurso Inominado nº 0028841-68.2013.811.0001 Origem: Segundo 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: Romera Moveis e 

Eletrodomésticos Ltda. Recorrida: Norberta de Lima Ferreira EMENTA 

RECURSO INOMINADO. TELEVISÃO. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO 

NO PRAZO LEGAL. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE 

EXTRAJUDICIALMENTE SEM ÊXITO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

MANUTENÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Havendo vício do produto cujo problema não é solucionado em definitivo 

no trintídio legal, surge o direito à parte de ver restituído o valor por ele 

despendido. Descumprimento contratual que ultrapassa a barreira do mero 

aborrecimento cotidiano, pois a parte adquiriu refrigerador, o qual 

apresentou vício que impossibilitou sua utilização desde sua entrega. 

Tentativas de solução do impasse via extrajudicial, sem êxito. Para a 

fixação de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em 

conta as condições pessoais das partes, a extensão do dano 

experimentado, bem como o grau de culpa da parte requerida para a 

ocorrência do evento, não devendo ser reduzido o quantum arbitrado 

quando observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Danos materiais comprovados no importe de R$ 1.090,00 (mil e noventa 

reais). Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (seis mil 

reais) que não comporta redução. Sentença mantida pelos seus próprios 

fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95. NELSON 

DORIGATTI - Juiz de Direito/Relator (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 288416820138110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

08/11/2016, Publicado no DJE 08/11/2016)” O valor da indenização por 

dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Por fim, fixo a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais). II – Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

CONDENAR o requerido no pagamento à autora da quantia de R$ 699,00 

(seiscentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do efetivo prejuízo (Súmula n.º 43 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; b) 

CONDENAR o requerido no pagamento ao autor da quantia de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) 

a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir da citação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA (ADVOGADO(A))

ALEXSANDER RODRIGO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

MAISA ALVES DO CARMO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011847-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

SOLIMAR MORAIS ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

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 03/10/2018 10:15. Segunda-feira, 17 de Setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008613-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO 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 10/10/2018 13:15. Segunda-feira, 17 de Setembro de 

2018.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008321-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARCHETTI DA COSTA (REQUERENTE)

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA (ADVOGADO(A))

RUI HEEMANN JUNIOR (ADVOGADO(A))

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 03/10/2018 13:00. Segunda-feira, 17 de Setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002233-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

CLAUDIO FERMINO DE TOLEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1002233-32.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CLAUDIO FERMINO DE 

TOLEDO REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. CERTIFIQUE se houve o trânsito 

em julgado da sentença proferida nos autos. 1. CASO POSITIVO, em 

atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009891-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ADENIS PASQUALETTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANSELMO MEDEIROS DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO PRAZO: 15 DIAS Processo nº. 1009891-10.2017.8.11.0015 

Exequente(s) Nome: ADENIS PASQUALETTO JUNIOR Endereço: RUA DAS 

CASTANHEIRAS, 1001, - DE 885/886 AO FIM, SETOR COMERCIAL, SINOP - 

MT - CEP: 78550-290 Executado(s) Nome: ANSELMO MEDEIROS DE 

ARAUJO Endereço: RUA DOS XAXINS, 649, Cel 66 9978.1746, JARDIM 

DAS VIOLETAS, SINOP - MT - CEP: 78552-232 Tipo de ação EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Valor da causa R$ 5.919,46 Juízo 

Juizado Especial Cível de Sinop FINALIDADE DESTE EDITAL: CITAÇÃO 

do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 3 

(TRÊS) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito 

acima descrito, com atualização monetária e juros. E ainda, constando 

caso não efetuado o pagamento ou a nomeação de bens à penhora, 

proceder-se á ao arresto de bens. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), onde consta que a 

executada possui com a exequente uma divida representada por títulos 

extrajudiciais, no valor de R$ 5.919,46 referente à Termo de Confissão de 

Dívida. DESPACHO: Vistos etc. Em consonância com o enunciado n.º 37 

do Fonaje, in verbis: “ENUNCIADO 37 - Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, 

§ 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia 

quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 

653 e 654 do Código de Processo Civil.” Dessa forma, defiro pedido da 

autora, expeça-se edital para citação do executado, devendo o mesmo 

ser afixado na sede do Juízo e publicado no DJE apenas uma vez com 

prazo máximo de 15 (quinze) dias. Conste, ainda, do edital, que não 

efetuado o pagamento ou a nomeação de bens à penhora no prazo de 03 

(três) dias, proceder-se-á ao arresto de bens. Intimem-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Sinop-MT, Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018 KARINE 

DANIELLE RODRIGUES Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010828-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI (ADVOGADO(A))

VONEI BARP SERVICOS - EPP (EXEQUENTE)

EVAIR FIABANE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO SOUSA ARAUJO (EXECUTADO)

MARIA LAVINIA LIMA DOS SANTOS (EXECUTADO)

SUPERMERCADO MARAVILHA LTDA - ME (EXECUTADO)

DARCY LIMA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO PRAZO: 15 DIAS Processo nº. 8010828-32.2016.8.11.0015 

Exequente(s) Nome: VONEI BARP SERVICOS - EPP Endereço: Rua VALDIR 

DOERNER, 366, Inexistente, SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 

49129-999 Executado(s) Nome: SUPERMERCADO MARAVILHA LTDA - ME 

Endereço: Rua 01, S/N, ZH1, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 Nome: 

DARCY LIMA DOS SANTOS Endereço: RUA DOS AÇAÍS, 800, JARDIM 

IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 78555-008 Nome: MARIA LAVINIA LIMA DOS 

SANTOS Endereço: RUA DOS AÇAÍS, 800, JARDIM IMPERIAL, SINOP - MT 

- CEP: 78555-008 Nome: ERNESTO SOUSA ARAUJO Endereço: RUA 

JUSCELINO KUBITSCHEK, 92, Alvarada, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 Tipo de ação EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) Valor da causa R$ 23.243,32 Juízo Juizado Especial Cível de Sinop 

FINALIDADE DESTE EDITAL: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima 

qualificado(a,s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 3 (TRÊS) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros. E ainda, constando caso não efetuado o 

pagamento ou a nomeação de bens à penhora, proceder-se á ao arresto 

de bens. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159), onde consta que a executada possui com a 

exequente uma divida representada por títulos extrajudiciais, no valor de 

R$ 23.243,32 referente à NOTA PROMISSÓRIA. DESPACHO: Vistos, etc. 

Trata-se de petitório formulado pelo exequente, requerendo a citação por 

edital dos executados, uma vez frustradas as demais tentativas de 

citação. Pois bem. Considerando o enunciado n.º 37 do Fonaje, in verbis: 

“ENUNCIADO 37 – Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se 

aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, 

sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado 

o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de 

Processo Civil.” Considerando o artigo 830, § 2.º, do NCPC in verbis: Art. 

830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução. [...]. § 2º Incumbe 

ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal 

e a com hora certa. Pelo exposto, DEFIRO o postulado do exequente de 

fls. 34, EXPEÇA-SE EDITAL para CITAÇÃO da executada, devendo o 

mesmo ser afixado na sede do Juízo e publicado no DJE apenas uma vez 

com prazo máximo de 15 (quinze) dias. Conste, ainda, do edital, que não 

efetuado o pagamento ou a nomeação de bens à penhora no prazo de 03 

(três) dias, proceder-se-á ao arresto de bens. Intimem-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Sinop-MT, Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018 KARINE 

DANIELLE RODRIGUES Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 
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PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Decisão

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1007971-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE LUCIA DE MACEDO (AUTOR(A))

LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA CASTANHO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007971-64.2018.8.11.0015. AUTOR(A): IVETE LUCIA DE MACEDO RÉU: 

VALERIA CASTANHO DE OLIVEIRA Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO 

COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS ajuizada por IVETE LÚCIA 

DE MACEDO em face de VALÉRIA CASTANHO DE OLIVEIRA. De início, 

cumpre ressaltar que no Juizado Especial não é cabível as ações de 

despejo, nos termos do artigo 3º, III, da lei 9099/95, cabe despejo apenas 

para uso próprio, não sendo este o caso dos autos. No mesmo sentido 

segue o Enunciado n.º 04 do Fonaje: ”Nos Juizados Especiais só se 

admite a ação de despejo prevista no art. 47, inciso III, da Lei 8.245/1991.” 

Assim, não havendo nos autos prova de que a autora pretende residir no 

imóvel, nem mesmo a alegação de que necessita do imóvel para uso 

próprio, resta-me extinguir o feito. Nesse viés: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO QUE SE 

EVIDENCIA MOTIVADO POR FALTA DE PAGAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO 

JEC. Incompetência do JEC para julgamento de ação de despejo que não 

seja exclusivamente a locação residencial de que fala o art. 47, III da Lei 

do Inquilinato. Aplicação do Enunciado 04 do FONAJE: Nos Juizados 

Especiais só se admite a ação de despejo prevista no art. 47, III da Lei nº 

8.245/91. Extinção de Ofício. (Recurso Inominado nº 71003066495). “Ex 

positis”, nos termos da legislação supracitada, DECLINO a competência, 

para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos 

autos, com as nossas homenagens, à Justiça Comum Cível desta Comarca 

de Sinop, para os devidos fins, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 17 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013470-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA ROCHA (REQUERENTE)

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013470-63.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE ROBERTO DA ROCHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja 

tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a alteração 

processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade 

deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os 

requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO 

SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no 

art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os 

requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado 

pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que 

aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. 

Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou 

não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram apresentadas as 

contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada INTIME-SE o 

recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à 

E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. SINOP, 17 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001104-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TEIXEIRA FRANCISCO (REQUERENTE)

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001104-55.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS TEIXEIRA 

FRANCISCO REQUERIDO: IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES 

EIRELI - EPP Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a parte 

requerente através do petitório de ID. 15370012, pretende a 

reconsideração de sentença que extinguiu a demanda sem resolução de 

mérito, ante a ausência da parte autora na audiência de conciliação. Em 

minuciosa análise dos autos, vejo que merece guarida o pleito autoral, uma 

vez que a audiência de conciliação outrora designada foi agendada para a 

data de 15/05/2018 às 09h30min (ID. 12213452 e 12484236). Todavia, a 

solenidade de ID. 15211642 não corresponde à data agendada nos autos, 

eis que realizada em 06/09/2018. Sendo assim, a fim de não causar 

prejuízo às partes, tenho por bem DEFERIR o pleito retro e TORNAR SEM 

EFEITO a SENTENÇA de ID. 15212019. Diante disso, DETERMINO a 

DESIGNAÇÃO de NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

conforme critérios e pauta deste Juizado, intimando-se as partes para 

comparecimento, fazendo constar as advertências legais em caso de falta 

injustificada, bem como a INTIMAÇÃO da empresa requerida para cabal 

cumprimento da tutela deferida em ID. 12183168. Serve a presente como 

MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 17 

de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000463-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (REQUERENTE)

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ELISSON SOUZA GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000843-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZELAIR OLEZIA REZER DA SILVA (REQUERENTE)

BRUNO JIVAGO BUDNY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO COLANZI (ADVOGADO(A))

DAROM MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013051-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO (REQUERENTE)

MARCELO LEANDRO SONNTAG (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005835-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA (ADVOGADO(A))

MARLI STRAUB (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005895-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LUIZ LEMANSKI (REQUERENTE)

LUCAS ASSMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

FLAVIO SCHARNOWSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 
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Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005217-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA SEIXAS (REQUERENTE)

MARCELLA VALADARES NOGUEIRA FRANCO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011734-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

LEIDIANA LIMA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008836-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA (REQUERENTE)

MARIA CECILIA DE LIMA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001871-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE APARECIDA BASTOS (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS (ADVOGADO(A))
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DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007455-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMORE GALDINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO (ADVOGADO(A))

IMOSUL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

DAVID GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012660-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MULT CARD CARTOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA DA SILVA 81152230930 (REQUERIDO)

PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007004-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA REIS FRIZON (ADVOGADO(A))

EDENIR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO KUNZLER (REQUERIDO)

CAMPO INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006324-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SALTARELI (REQUERENTE)

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

AILTON FUSTINONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOURA-COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/ PEDIDO DE 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA proposta 

por BRUNO SALTARELI em face de MOURA-COMERCIO, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA - ME. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

existência de responsabilidade civil e existência de danos morais em 

decorrência de vício do produto. Em sua petição inicial a parte Requerente 

aduz que adquiriu um cabo de carregamento que veio a apresentar 

defeito, encaminhado à assistência técnica este pugna pela restituição 

dos valores pagos. Por seu turno a parte Requerida confirma o envio do 
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produto à assistência técnica, bem como aduz que forneceu à parte 

Requerente um cabo reserva. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A PRELIMINAR 

de ILEGITIMIDADE PASSIVA não prospera uma vez que em se tratando de 

relação de consumo, todos aqueles integrantes da cadeia de fornecimento 

são chamados à responsabilidade civil. Destaca-se que a 

responsabilidade civil exclusiva do fabricante é apenas para os fatos do 

produto, ou seja, quando o defeito causa lesão física no consumidor, 

hipótese não contemplada nos presentes autos. Desta forma, REJEITO a 

PRELIMINAR suscitada e vislumbrando questões de nulidades passo a 

análise do mérito. Conforme cupom de venda (id nº 7275838) a parte 

Requerente adquiriu em 02/10/2016 um cabo para carregamento da marca 

Iwill no valor de R$ 190,00. Em 30.01.2017 (id nº 7275863) referido 

produto foi encaminhado à assistência técnica sem informações quanto ao 

seu retorno. Ainda que a parte Requerida aduza que emprestou outro 

cabo à parte Requerente, o que restou incontroverso nos termos da 

impugnação à contestação, isto por si só não elide o seu dever em, à luz 

do Código de Defesa do Consumidor, solucionar o vício apresentado pelo 

produto enviado à assistência técnica e não restituído no prazo legal de 30 

(trinta) dias como disciplinado no art. 18, I, CDC. De outro norte a parte 

Requerente, não comprovou que, após o cabo para carregamento 

emprestado apresentar defeito retornou ao estabelecimento comercial da 

parte Requerida para solicitar uma solução; aliás, sem sua petição inicial 

sequer mencionou que recebeu um produto via empréstimo. O dano 

material restou comprovado no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais) 

através do cupom fiscal anexo à petição inicial. Por fim, quanto ao dano 

moral este revela-se presente, ainda que de forma atenuada, vez que a 

parte Requerente não comprovou que após o defeito no cabo para 

carregamento emprestado a parte Requerida recusou a proceder com o 

empréstimo de outro, preferindo socorrer-se de terceiros. Neste sentido é 

oportuno trazer o entendimento da E. Turma Recursal do TJMT: RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – PROVA TÉCNICA INFORMAL – VÍCIO DE 

PRODUTO – LAUDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA – 

DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

REJEITADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA – JULGAMENTO DE 

CAUSA MADURA – VÍCIO DO PRODUTO – PROBLEMA NÃO RESOLVIDO – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR 

PRODUTO ADQUIRIDO – DESRESPEITO AO CONSUMIDOR – DANO MORAL 

IN RE IPSA –FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VÍCIO DO 

PRODUTO NÃO SOLUCIONADO – DEVER DE REPARAR – DANO 

MATERIAL COMPROVADO – DIREITO DO CONSUMIDOR À RESTITUIÇÃO 

DO VALOR PAGO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. Embora os Juizados Especiais não sejam competentes para processar 

e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa admite-se prova 

técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). 

Quando o conflito se reporta a vício de produto ocorrido durante a 

vigência da garantia técnica, para se afastar a cobertura da garantia, a 

assistência técnica credenciada deve emitir parecer demonstrando a 

efetiva causa do defeito e evidências da aludida conclusão (TJMT TRU 

222866920128110001/2013). Diante da possibilidade do julgamento 

ocorrer com base nesta prova técnica informal, nestas hipóteses, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar estas 

demandas. […] 3. Caso o vício de qualidade não seja sanado no prazo 

legal ou contratual, a negativa do fornecedor em substituir o produto ou 

devolver a quantia já recebida caracteriza ato ilícito. 4. O fato de o 

consumidor ter adquirido produto (celular LG) e pagado o preço 

(R$349,00), mas não poder usufruir de seu uso em virtude de vício não 

solucionado é suficiente para a configuração do dano moral (damnum in re 

ipsa), em razão da inquestionável falha na prestação do serviço e a 

consequente frustração ocasionada, bem como o desrespeito ao 

consumidor. […] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 285036520118110001/2014, 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 

09/07/2014, Publicado no DJE 09/07/2014 - grifo nosso) É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Tenho que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a 

parte Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial. Por fim quanto ao cabo emprestado, ante o retorno da situação ao 

seu status quo ante, impõe-se que a parte Requerente proceda com a 

restituição do mesmo à parte Requerida. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação 

para CONDENAR a parte Requerida a restituir, na forma simples, à parte 

Requerente a importância de R$ 190,00 (cento e noventa reais), 

devidamente corrigidos pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros 

legais a partir da citação; bem como a pagar a importância de R$ 1.000,00 

(um mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000848-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO NASCIMENTO INOUE (REQUERENTE)

AILTON FUSTINONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESOLUÇÃO 

DO CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

MARIA DO CARMO NASCIMENTO INOUE em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S.A. O cerne do presente feito cinge-se na continuação 

de descontos em benefício previdenciário, após o término do contrato 

pactuado entre as partes. Ressai dos autos que a parte Requerente 

afirma ter adquirido dois empréstimos consignados em seu benefício 

previdenciário com términos previstos para 07.01.2017 e 07.03.2017; por 

seu turno a parte Requerida pugnou pela improcedência. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Ainda que nítida a relação de consumo existente entre 

as partes, isto, por si só não elide o ônus da parte Requerente, em trazer 

aos autos provas mínimas do fato constitutivo de seu direito; sobretudo, 

quando tratar-se de prova positiva. No caso, era seu ônus demonstrar 

que os descontos permaneceram após o término dos contratos; contudo, 

o extrato anexado ao id nº 11672383 não permite inferir tal conclusão, 

uma vez que este já apresenta o crédito do valor líquido do benefício 

previdenciário, o qual a parte Requerente afirma que seu valor bruto, seria 

de R$ 937,00. Essa divergência entre o valor bruto, R$ 937,00, e o valor 

líquido depositado em conta bancária, pode derivar de diversos aspectos; 

incumbindo à parte Requerente o ônus em demonstrar quem efetivamente 

os realizou; para tanto, bastava trazer aos autos cópia do extrato de 

benefício fornecido pelo INSS, discriminando os descontos consignados, o 

que não ocorreu. Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal do E. 

TJMT: RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO 

EM SERASA – JUNTADA DE FATURAS QUE COMPROVAM A 

HABITUALIDADE DE PAGAMENTO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – 

NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO 

AUTOR – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A 

AÇÃO – RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO E DO CONSUMIDOR 

IMPROVIDO. Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos 

do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Novo Código de 

Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe. Recurso 

do Reclamado conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão 

inicial. Recurso do Reclamante conhecido e improvido. (TJMT, 

Procedimento do Juizado Especial Cível 864847620168110001/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017 - grifo nosso) Deste modo, impõe-se a improcedência da 

demanda. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 
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formulados na inicial, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006164-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES (ADVOGADO(A))

OLIRIA FERNANDES (REQUERENTE)

SIRLENE DE JESUS BUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por OLIRIA FERNANDES em face 

de BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto à responsabilidade da parte Requerida por alegados 

descontos indevidos no benefício previdenciário da parte Requerente. Em 

sua petição inicial a parte Requerente aduziu que não reconhece a 

contratação que ensejou o desconto mensal de R$ 19,90 a partir de 

maio/2017; por seu turno a parte Requerida aduziu que improcedência da 

demanda e trouxe aos autos cópia de contrato (id nº 14581301) que 

afirma ter sido celebrado entre a parte Requerente e a terceira CIA DE 

SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL. Ao passo que a parte Requerente nega 

referida contratação em sede de impugnação. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Uma vez que a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA confunde-se com 

o mérito passo a analisa-las em conjunto vez que não vislumbro possíveis 

nulidades. A relação jurídica mantida entre a parte Requerente e a 

cooperativa de crédito Requerida possui natureza iminentemente 

consumerista; motivo pelo qual, com esteio no art. 18, CDC, todos os 

integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e/ou serviços são 

solidariamente responsáveis por danos ocasionados aos consumidores. 

Neste diapasão, resta incontroverso que a parte Requerida entabulou 

contrato com terceira pessoa jurídica CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO 

SUL (id nº 14581301) para que esta efetuasse descontos em conta 

corrente dos clientes que referida empresa solicitasse. Pois bem, ainda 

que a parte Requerida tenha efetuado os descontos por solicitação de 

terceira pessoa jurídica, sua responsabilidade não se isenta diante da 

omissão que praticou. Infere-se pela prova produzida nos autos (id nº 

14581316), que a terceira pessoa jurídica somente encaminhou simples 

solicitação contendo uma relação de correntistas dos quais deveria 

ocorrer o desconto. Nota-se que não houve, por parte da Requerida qual 

solicitação quanto à eventual documentação comprobatória. Não havendo 

prova da contratação impõe-se o reconhecimento como indevido dos 

descontos praticados pela parte Requerida em seu benefício 

previdenciario. E, neste sentido, aplicar-se-à ao caso a previsão legal do 

art. 42, parágrafo único, CDC impondo a restituição em dobro das parcelas 

já adimplidas. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO FOLHA DE 

PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MATERIAL 

COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. A falha consistente no desconto em 

conta bancária de valor de empréstimo não contratado, que avilta a 

remuneração do consumidor, sujeita a instituição bancária a pagar 

indenização por dano moral, pois a situação vivenciada configura violação 

aos direitos de personalidade, previstos no inciso X do artigo 5º da 

Constituição Federal. A repetição em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa 

do Consumidor, deve ocorrer nos casos em que reste configurado engano 

injustificável na cobrança indevida. Consumidor que comprovou mediante 

juntada de histórico de pagamentos de que houve a subtração, mediante 

desconto em folha de pagamento, do valor referente a quatro (04) 

parcelas no valor de R$ 236,40 (duzentos e trinta e seis reais quarenta 

centavos) cada. Recurso provido. (TJMT, Procedimento do Juizado 

Especial Cível 721090720158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016 - grifo nosso) É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA de DÉBITO, 

CONDENAR a parte Requerida a restituir em dobro, os valores 

descontados no total de R$ 159,20 (cento e cinquenta e nove reais e vinte 

centavos), devidamente corrigidos pelo INPC a partir dos efetivos 

descontos e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da 

citação; bem como CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005702-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE (ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK (ADVOGADO(A))

G. L. B. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA BORCARDT OAB - 266.861.818-54 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO ORLI MACEDO MELO

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007184-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

BRUNO JIVAGO BUDNY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 
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MARCIO JOSE DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto à existência de relação jurídica 

entre as partes a autorizar a inscrição do nome da parte Requerente em 

cadastro de inadimplentes. Em sua petição inicial a parte Requerente 

negou a existência de relação jurídica entre as partes; por seu turno, a 

parte Requerida afirma que aquele havia reconhecido o débito. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. A insurgência da parte Requerida, quanto ao extrato de 

negativações (id nº 14269883) verifica-se que o mesmo foi emitido e 

carimbado pela CDL local; não obstante, seria perfeitamente possível à 

parte Requerida, por seus próprios meios obter extrato fornecido pelo 

SPC, SCPC ou SERASA, caso suspeitasse que a parte Requerente 

possua outras inscrições; o que não fez, todavia. Desta forma, REJEITO a 

PRELIMINAR de INÉPCIA da INICIAL e por não vislumbrar questões de 

nulidades passo a análise do mérito. O recibo apresentado nos autos (id 

nº 14269896) emitido pela CDL local comprovam o pagamento da 

importância de R$ 15,00 (quinze reais) para obtenção da certidão 

negativa. E, havendo prova concreta do prejuízo material, impõe-se a sua 

devida restituição. Uma vez que a parte Requerente imputa fato negativo – 

inexistência do relação jurídica – em atenção ao disposto no art. 6º, VIII, 

CDC, impõe a inversão do ônus da prova em seu favor, cabendo assim a 

parte Requerida o dever de trazer aos autos prova da referida origem do 

débito. E, nesta senda, não havendo nos autos quaisquer provas mínimas 

a amparar a regularidade da inscrição do nome da parte Requerente em 

cadastro de inadimplentes, impõe-se o seu reconhecimento como indevido 

o que, segundo melhor entendimento jurisprudencial enseja a reparação 

moral. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância 

dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a 

reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] 

RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação 

em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a Requerente é 

razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos; 

bem como CONDENAR a parte Requerida a restituir a importância de R$ 

15,00 (quinze reais) devidamente corrigidos pelo INPC a partir da data do 

desembolso, 12.07.2018, e incidência de juros legais fixado em 1% ao mês 

a partir da citação, bem como a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007366-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANE KAROLINE BESSA TAVARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA proposta por ANE KAROLINE BESSA TAVARES em face de 

TIM CELULAR S.A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto à existência 

de relação jurídica entre as partes a autorizar a inscrição do nome da 

parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Em sua petição inicial a 

parte Requerente negou a existência de relação jurídica entre as partes; 

por seu turno, a parte Requerida aduziu pela inexistência de danos morais 

e excludente de responsabilidade por eventual fraude praticada por 

terceiros. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Não havendo arguição de preliminares, 

nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. Uma 

vez que a parte Requerente imputa fato negativo – inexistência do relação 

jurídica – em atenção ao disposto no art. 6º, VIII, CDC, impõe a inversão do 

ônus da prova em seu favor, cabendo assim a parte Requerida o dever de 

trazer aos autos prova da referida origem do débito. E, nesta senda, não 

havendo nos autos quaisquer provas mínimas a amparar a regularidade da 

inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes, 

impõe-se o seu reconhecimento como indevido o que, segundo melhor 

entendimento jurisprudencial enseja a reparação moral. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO 

MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que 

reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] RECURSOS 

DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

12/12/2016 - grifo nosso). A ventilada tese de possui fraude a romper o 

nexo causal não prospera; isto porque, a ocorrência de fraude na 

contratação de serviço ofertado pela parte Requerida configura-se, neste 

caso, fortuito interno que não possui a força necessária para romper o 

dever de reparar o dano; isto pois, a possibilidade de fraude, segundo a 

jurisprudência pátria, inclusive da Turma Recursal do E. TJMT, veem tal 

possibilidade como risco inerente à atividade econômica desempenhada 

pelo fornecedor. Vide: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. BOLETO FRAUDADO. 

RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. A ocorrência de 

fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade do fornecedor, 

pois se trata de risco inerente à atividade exercida, não podendo ser 

imputado ao consumidor. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial 

Cível 173595220158110002/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

15/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016 - grifo nosso) É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA 

concedida no id nº 14855396, DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS 

discutido nestes autos; bem como CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007619-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIVANE LOPES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da presente. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011148-19.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAN PRE-MOLDADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLUCIO CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010744-02.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE BUENO FERNANDES (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIOMAR NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). PROCEDA-SE com a 

BAIXA da PENHORA via RENAJUD efetivada sobre o veículo Ford 

Ecosport XLS, placa HSJ 4513 efetivada no id nº 2330976; bem como a 

PENHORA que recaiu sobre o imóvel urbano, Lote 14, Quadra 39, matrícula 

nº 3754 do CRI do 1º Ofício de Guarantã do Norte/MT, conforme 

determinado no id nº 4587659. Devendo quanto a esta última, expedir-se 

ofício ao CRI do 1º Ofício de Guarantã do Norte/MT para que proceda com 

a baixa da penhora. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal arquivem-se o 

presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007614-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

CASA DOS PARA-BRISAS, VIDROS E ACESSORIOS EIRELI 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VINICIUS MANSSUR (ADVOGADO(A))

ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO (REQUERIDO)

FANAVID FABRICA NACIONAL DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004475-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA PAZ SILVA (REQUERENTE)

EUCLESIO BORTOLAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI VEDANA

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: Apenas para situar a questão trata-se 

AÇÃO DE INDEZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alega a requerente que 

recebeu via correio um cartão de crédito nº 6504.8599.8822.1690 no mês 

12/2017, do qual não solicitou. Tendo em vista que a Requerente sem 

saber do que se tratava este cartão, sequer o desbloqueou. Aduz que a 

Requerente está correndo o risco de receber faturas em seu nome, 

temendo a possibilidade de ver seu nome lançado no rol de consumidores 

inadimplentes por débito que a mesma sequer contraiu. Pugna então, pela 

indenização de cunho moral em razão do envio do referido cartão. Em sua 

defesa a requerida alega a inexistência de ato ilícito que possa ser lhe 

imputado, não impugnando especificamente os fatos narrados na exordial. 

Pelo exposto acima, em consonância com o princípio do livre 

convencimento do magistrado, passarei a analisar as minúcias do caso em 

apreço. Quanto ao cabimento da legislação consumerista, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Pois bem. No caso em tela 

verifico que o PONTO CONTROVERTIDO cinge-se em aferir se a 

requerente faz jus à ressarcimento de cunho moral em razão do envio de 

cartão de crédito sem ser requerido tal serviço. Isto porque, torna-se 

visível nos autos que o envio do referido cartão é incontroverso. Em que 

pese a requerente tenha recebido cartão de crédito sem ter solicitado tal 
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serviço, a mesma não comprovou que fora cobrado algum valor por isso e 

até afirmou em sua inicial que sequer o desbloqueou, não havendo 

qualquer ônus no referido envio tendo em vista que possui a faculdade de 

usar ou não o referido serviço. Quanto ao pedido de indenização por 

danos morais, entendo que deve ser rejeitado, porque o fato não lhe 

causou abalo psíquico autônomo independente do constrangimento 

normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não envolvendo dor e 

sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de personalidade do 

requerente. Soma-se: “(...)MERO ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA DE 

RELAÇÃO. Os danos morais estão relacionados apenas às situações de 

efetiva violação da dignidade da pessoa humana, sob pena de se 

banalizar o instituto. Assim, somente nos casos em que houver grave 

abalo psicológico, dor, angústia, em razão da afronta aos direitos 

inerentes à personalidade é que se há de reconhecê-los. Os meros 

incômodos decorrentes de relação de consumo,...” (destacamos) (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71002940336 RS , Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data 

de Julgamento: 14/07/2011, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2011, undefined) É fato que, 

muitas vezes, estes acontecimentos são desagradáveis, causando 

desconforto e aborrecimento o que, por si só, não ensejam qualquer 

espécie de indenização (salvo por danos materiais, se for o caso), pois, 

imaginemos se, toda vez que fossemos vítimas de infortúnios episódios, 

pleitearíamos indenizações junto ao Judiciário! Causaríamos, assim, um 

verdadeiro caos, um abarrotamento desnecessário da Justiça com 

situações que facilmente seriam resolvidas pelo bom senso. Assim, os 

requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil e do 

dever de indenizar não encontram ressonância nos autos. “Ex positis” e 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados por entender que os fatos versados não 

ultrapassaram a seara do mero aborrecimento, não havendo a efetivação 

de qualquer restrição creditícia em desfavor da ora requerente, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Sem custas ou honorários, em razão do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, não 

havendo demais requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003984-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

EVERTON LUIZ DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EVERTON 

LUIZ DUARTE em face de VIVO S.A. A controvérsia dos autos cinge-se 

quanto a existência de danos morais pela inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Não se 

verifica a ocorrência de PRESCRIÇÃO, uma vez que o marco prescricional 

conta-se a partir do momento em que o autor toma conhecimento da 

inclusão de seu nome em cadastro e inadimplentes; portanto, era ônus da 

parte Requerida demonstrar que a parte Requerente teve ciência da 

inclusão de seu nome antes da data estampada no extrato de 

negativação, qual seja, 29/03/2018. Desta forma, REJEITO a PRELIMINAR 

de PRESCRIÇÃO e, por não vislumbrar questões de nulidades, posso a 

análise do mérito. Em que pese os argumentos da parte Requerente, a 

prova produzida nos autos evidencia não apenas a existência de relação 

jurídica entre as partes, mas também a origem dos débitos. Pois bem, o 

presente feito visa analisar duas negativações do nome da parte 

Requerente. A primeira no valor de R$ 208,97 vencido em 17.03.2014, 

referente ao contrato nº 2138569228 e a segunda no valor de R$ 207,60 

vencido em 06.04.2014, referente ao contrato nº 0205547035. Neste 

diapasão, a parte Requerida demonstrou que referidos números de 

contrato, ou números de conta, conforme a terminologia que esta usa em 

seus contratos, encontra-se respectivamente vinculadas às linhas 

telefônicas, (66) 99962-1696, cujo contrato encontra-se anexado no id nº 

15060607 e (66) 99971-3090, cujo contrato encontra-se anexado no id nº 

15060613. Os valores em aberto, encontra-se em harmonia com os 

valores objetos da inscrição; deste modo, há perfeita conjunção, entre a 

prova de existência de contratação aliada a prova a origem dos débitos e 

correlação entre os valores constantes nos autos. Deste modo, a parte 

Requerida cumpriu seu ônus probatório em demonstrar a existência de 

relação jurídica entre as partes o que acarreta na improcedência da 

demanda. Inclusive, deve-se destacar que os contratos juntados aos 

autos possem cópia de documento pessoal da parte Requerente, por tal 

motivo, a perícia grafotécnica é desnecessária ante a prova colacionada 

nos autos. Neste sentido já decidiu a Turma Recursal do E. TJMT: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO 

QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO 

DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DO CONTRATO. 

ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. […] 3. Diferente do 

assinalado pelo juízo de origem, não há se falar em declaração de 

inexistência do débito objurgado, na medida em que restou comprovado 

nos autos a existência da relação jurídica entre as partes, conforme 

“Proposta de Adesão”, devidamente assinado pela consumidora e 

colacionado na contestação e razões recursais. 4. Caso em que a 

empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a 

licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos o contrato 

assinado pela consumidora, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, 

do Código de Processo Civil. 5. Verossimilhança das alegações da 

empresa Recorrente, mormente porque a assinatura constante do contrato 

é idêntica àquelas aposta nos demais documentos colacionados aos 

autos. 6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos 

que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de 

Processo Civil. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. 

( T J M T ,  P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

347282520168110002/2018, , Turma Recursal Única, Julgado em 

14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). De acordo com 

as provas produzidas pela parte Requerida, a parte Requerente alterou a 

verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais, incorrendo em litigância de má-fé. A 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária, 

neste sentido. DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Por fim, havendo prova da existência de 

relação jurídica, bem como origem do débito, impõe-se a procedência do 

pedido contraposto. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

pela parte Requerente e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para 

CONDENAR a parte Requerente a pagar à parte Requerida a importância 

original total de R$ 416,57 (quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e 

sete centavos), devidamente atualizada pelo INPC e com a incidência de 

juros legais, ambos a partir do respectivo vencimento, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ainda, CONDENO da parte parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% 
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sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GINALISSE NEVES DA ROCHA (REQUERENTE)

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI VEDANA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado em sua unidade consumidora, a qual não condiz com sua média 

de consumo, refletindo valor exorbitante. Discorre que devido a uma 

suposta irregularidade, foi valor exorbitante referente ao consumo de 

energia não faturada. A Requerida aponta que foram realizados os 

procedimentos corretos para apuração da irregularidade, sendo devidos 

os valores, de acordo com a legislação pertinente. Tenho como aplicável o 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR suscitada pela requerida, qual 

seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS em razão da matéria. No 

que tange a INCOMPETÊNCIA do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não 

merece prevalecer as alegações da requerida, uma vez que, a lide 

versada nestes autos conta com todos os documentos necessários ao 

deslinde meritório. Ademais, segundo a própria Requerida, o medidor foi 

periciado, não havendo que se falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. Ademais, nota-se que após a 

inspeção realizada pela ré e a constatação da irregularidade o consumo 

da parte Requerente aumentou consideravelmente. No que tange a defesa 

apresentada pelo Autor, verifico que não foram impugnadas as 

irregularidades, mas sim o procedimento adotado pela Requerida e a 

ausência de culpa do consumidor. Inobstante, a ausência de comprovação 

da autoria da alteração do medidor de energia elétrica é irrelevante para a 

resolução da questão, pois ainda que não tenha sido a parte autora 

responsável pela manipulação do medidor, dela beneficiou-se. 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO - FRAUDE NO 

MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA CARACTERIZADA - MESMO QUE 

NÁO HOUVESSE A FRAUDE HAVERIA A RESPONSABILIDADE - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DECORRENTE DO BENEFÍCIO DO 

CONSUMO -CONFIGURADO - OBRIGAÇAO DO CONSUMIDOR 

CONSERVAR O RELÓGICO DE MEDIÇAO DE ENERGIA - RECONVENÇAO 

PARA COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -EMISSÃO DE 

FATURAS COMPLEMENTARES REFERENTES ÀS DIFERENÇAS APURADAS 

EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO - 

AUSÊNCIA DE ERRO NA COBRANÇA - OBRIGAÇÃO DOS USUÁRIOS DE 

PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.” (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 834155-1 - Castro -Rel.: Benjamim 

Acacio de Moura e Costa - Unânime - - J. 20.02.2013) Portanto, é devida a 

recuperação de consumo, ainda que não tenha ocorrido fraude no 

medidor, uma vez que o consumidor foi beneficiado pela medição a menor. 

O que não pode ocorrer é o corte de energia em razão do eventual 

inadimplemento dos valores apurados pela concessionária de energia por 

tratar-se de débitos pretéritos. “APELAÇÃO COM REVISÃO PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO 

INCONTROVERSA DÍVIDA EXIGÍVEL. Demonstração, pela concessionária, 

da existência de adulteração no relógio medidor instalado no imóvel da 

consumidora. Responsabilidade autora pelo pagamento do respectivo 

consumo. Débito exigível. Observância às disposições regulamentares a 

respeito do cálculo da dívida. DÉBITOS PRETÉRITOS CORTE NO 

FORNECIMENTO DANOS MORAIS. O corte de energia elétrica, utilizado 

pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de 

tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois 

existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Danos morais 

devidos. Importância corretamente fixada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  04157654920098260577  SP 

0415765-49.2009.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2014) Sendo assim, tenho que assiste razão a parte 

Autora apenas no que tange a impossibilidade da interrupção do 

fornecimento de energia em razão dos débitos litigados. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, 

apenas para impedir a Requerida de efetuar o corte do fornecimento de 

energia elétrica em razão dos débitos referente à recuperação de 

consumo de energia elétrica na unidade consumidora do autor. Em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004080-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN AMORIM PACHECO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERIDO)

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESOLUÇÃO 

DO CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ALLAN AMORIM PACHECO em face de BANCO PSA FINANCE BRASIL 

S/A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a existência de danos 

morais em virtude da alegada manutenção do nome da parte Requerente 

em cadastro de inadimplentes, após a prescrição de cobrança do débito. É 

o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, 

da lei 9.099/95. Decido. Ressai dos autos, pela leitura da petição inicial e 

da contestação, que as partes entabularam contrato de financiamento com 

alienação fiduciária de um veículo Fiat Palio, HSA 5024, em 03.12.2012 (id 

nº 13981906), sendo o valor divido em 48 (quarenta e oito) parcelas, com 

início em 29.12.2012 e término previsto para 29.11.2016. Em sua exordial a 

parte Requerente afirma que adimpliu com as 03 (três) primeiras parcelas, 

mantendo-se inadimplente com as demais e, vem em juízo pugnar pela 

reparação moral vez que o inadimplemento da quarta parcela, ensejou o 

protesto de seu nome em 17.10.2013. Todavia, em que pese os 

argumentos da parte Requerente a presente demanda não prospera. 

Inicialmente, deve-se observar que a parte Requerente é inadimplente 

confesso; bem como, não trouxe aos autos nenhuma prova que buscou 

rescindir o contrato de financiamento. Sequer, ainda, informou se, o 

veículo alienado fiduciarimente ainda esta em seu poder ou foi devolvido à 

parte Requerida, legalmente proprietária do bem. Da petição inicial 

extrai-se que a parte Requerente busca aplicar raciocínio da prescrição 

para a cobrança de dívidas ao prazo limite para a manutenção de 

anotações em cadastro de inadimplentes. A primeira situação encontra-se 

disciplinada nos arts. 205 e 206 do Código Civil; sendo tal prazo variável 

conforme o título de crédito ou origem do débito; não se olvidando das 

questões interruptivas da prescrição, tal como a realização de protesto, 

nos termos do art. 202, II e III do Código Civil. Já o prazo para manutenção 

da restrição é de 05 (cinco) anos conforme entendimento solidificado do 

C. Superior Tribunal de Justiça; todavia, o caso vertente dos autos não 

trata-se da popular negativação, ou seja, a inserção do nome do autor em 

cadastros particulares de inadimplentes, mas sim de protesto de título junto 

ao Cartório de Protesto de Títulos. Aplicando-se o disposto no art. 43, §§1 

e 5º, CDC, o prazo de 05 (cinco) anos para a manutenção da anotação 
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negativa conta-se da data do protesto e não da data do vencimento. Nesta 

última hipótese, uma vez confessa a inadimplência o ônus em proceder 

com a baixa do protesto é do devedor, no caso da parte Requerente. 

Neste sentido vide recente entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. 

Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. 

Responsabilidade civil. Protesto de título e inscrição do nome da autora em 

órgãos de proteção ao crédito pelo banco, em razão da inadimplência das 

parcelas de contrato de financiamento celebrado entre as partes. 

Posterior pagamento da dívida por depósito judicial em ação de busca e 

apreensão. Quitação do contrato que não é negada pela instituição 

financeira. Ônus de providenciar o cancelamento do protesto que 

pertence à devedora, porquanto legítimo à época em que realizado. 

Entendimento adotado pelo STJ em recurso representativo de controvérsia 

(RESP nº 1.339.436/SP). Comprovação, pela autora, de que solicitou ao 

banco o envio de carta de anuência para que pudesse proceder à baixa. 

Manutenção indevida do protesto e do registro negativo que configuram 

ato ilícito (art. 186, CC). Dano moral presumido. Comprovação do efetivo 

prejuízo desnecessária. Dever de indenizar confirmado. Quantum 

indenizatório. Pretensão de redução pelo réu e majoração pela autora. V 

alor arbitrado na sentença que se mostra moderado e adequado ao caso 

concreto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico e compensatório, sem 

implicar em enriquecimento sem causa. Manutenção do montante fixado na 

sentença. Honorários advocatícios. Majoração, em razão do trabalho 

adicional em grau recursal, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC/2015. 

Recursos  conhec idos  e  desprov idos .  (TJSC -  AC : 

03035153620158240022, Relator: SORAYA NUNES LINS, QUINTA 

CÂMARA DE DIREITO COMERCIAL, Data de Publicação: 14/11/2017 – grifo 

nosso). Portanto, não se pode imputar à parte Requerida qualquer pleito de 

reparação moral se, ao tempo da distribuição da demanda não 

ultrapassado o prazo legal de 05 (cinco) anos; bem como, se a causa da 

inscrição do protesto foi a inércia e inadimplência confessas da parte 

Requerente. Adotar-se entendimento contrário seria ignorar o Princípio do 

“Venire Contra Factum Proprium”, o que veda à qualquer das partes a 

adotar comportamento contraditório, a que deu causa. Por fim, não se 

pode olvidar que o valor negativado refere-se a apenas a quarta parcela 

inadimplida; restando ainda outras 44 (quarenta e quatro) parcelas 

inadimplidas. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013664-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH (ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI (ADVOGADO(A))

HELIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI VEDANA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado em sua unidade consumidora, a qual não condiz com sua média 

de consumo, refletindo valor exorbitante. Discorre que devido a uma 

suposta irregularidade, foi valor exorbitante referente ao consumo de 

energia não faturada. A Requerida aponta que foram realizados os 

procedimentos corretos para apuração da irregularidade, sendo devidos 

os valores, de acordo com a legislação pertinente. Tenho como aplicável o 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR suscitada pela requerida, qual 

seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS em razão da matéria. No 

que tange a INCOMPETÊNCIA do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não 

merece prevalecer as alegações da requerida, uma vez que, a lide 

versada nestes autos conta com todos os documentos necessários ao 

deslinde meritório. Ademais, segundo a própria Requerida, o medidor foi 

periciado, não havendo que se falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. Ademais, nota-se que após a 

inspeção realizada pela ré e a constatação da irregularidade o consumo 

da parte Requerente aumentou consideravelmente. No que tange a defesa 

apresentada pelo Autor, verifico que não foram impugnadas as 

irregularidades, mas sim o procedimento adotado pela Requerida e a 

ausência de culpa do consumidor. Inobstante, a ausência de comprovação 

da autoria da alteração do medidor de energia elétrica é irrelevante para a 

resolução da questão, pois ainda que não tenha sido a parte autora 

responsável pela manipulação do medidor, dela beneficiou-se. 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO - FRAUDE NO 

MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA CARACTERIZADA - MESMO QUE 

NÁO HOUVESSE A FRAUDE HAVERIA A RESPONSABILIDADE - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DECORRENTE DO BENEFÍCIO DO 

CONSUMO -CONFIGURADO - OBRIGAÇAO DO CONSUMIDOR 

CONSERVAR O RELÓGICO DE MEDIÇAO DE ENERGIA - RECONVENÇAO 

PARA COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -EMISSÃO DE 

FATURAS COMPLEMENTARES REFERENTES ÀS DIFERENÇAS APURADAS 

EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO - 

AUSÊNCIA DE ERRO NA COBRANÇA - OBRIGAÇÃO DOS USUÁRIOS DE 

PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.” (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 834155-1 - Castro -Rel.: Benjamim 

Acacio de Moura e Costa - Unânime - - J. 20.02.2013) Portanto, é devida a 

recuperação de consumo, ainda que não tenha ocorrido fraude no 

medidor, uma vez que o consumidor foi beneficiado pela medição a menor. 

O que não pode ocorrer é o corte de energia em razão do eventual 

inadimplemento dos valores apurados pela concessionária de energia por 

tratar-se de débitos pretéritos. “APELAÇÃO COM REVISÃO PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO 

INCONTROVERSA DÍVIDA EXIGÍVEL. Demonstração, pela concessionária, 

da existência de adulteração no relógio medidor instalado no imóvel da 

consumidora. Responsabilidade autora pelo pagamento do respectivo 

consumo. Débito exigível. Observância às disposições regulamentares a 

respeito do cálculo da dívida. DÉBITOS PRETÉRITOS CORTE NO 

FORNECIMENTO DANOS MORAIS. O corte de energia elétrica, utilizado 

pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de 

tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois 

existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Danos morais 

devidos. Importância corretamente fixada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  04157654920098260577  SP 

0415765-49.2009.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2014) Sendo assim, tenho que assiste razão a parte 

Autora apenas no que tange a impossibilidade da interrupção do 

fornecimento de energia em razão dos débitos litigados. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, 

apenas para impedir a Requerida de efetuar o corte do fornecimento de 

energia elétrica em razão dos débitos referente à recuperação de 

consumo de energia elétrica na unidade consumidora do autor. Em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013547-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 324 de 376



Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI VEDANA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer relação 

comercial com o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o 

tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória 

negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, 

porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas 

pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a 

distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição 

processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O 

ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001298-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

JOSE LAIZ STORCH GEBIEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA 

(REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI VEDANA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as 

provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito 

perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É o suficiente. 

Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de 

Justiça, aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor 

acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem 

como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a 

preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: 

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A 

cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este 
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notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida 

quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de 

Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da 

cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, 

tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, 

não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados 

de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - 

Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 

- RO (2016/0146174-3) RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL – MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA. (grifei) Sendo assim, conforme descrito no voto da 

Ilustre Ministra Relatora, a ausência da notificação enseja duas 

consequências: “(i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação 

diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) 

permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter 

pessoal que teria em relação ao cedente.” Logo, como não restou 

comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer 

exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em 

ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de 

mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus 

direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Deixo de condenar em custas e 

honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002496-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIZELOTE SCHANNE (REQUERENTE)

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI VEDANA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado em sua unidade consumidora, a qual não condiz com sua média 

de consumo, refletindo valor exorbitante. Discorre que devido a uma 

suposta irregularidade, foi valor exorbitante referente ao consumo de 

energia não faturada. A Requerida aponta que foram realizados os 

procedimentos corretos para apuração da irregularidade, sendo devidos 

os valores, de acordo com a legislação pertinente. Tenho como aplicável o 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR suscitada pela requerida, qual 

seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS em razão da matéria. No 

que tange a INCOMPETÊNCIA do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não 

merece prevalecer as alegações da requerida, uma vez que, a lide 

versada nestes autos conta com todos os documentos necessários ao 

deslinde meritório. Ademais, segundo a própria Requerida, o medidor foi 

periciado, não havendo que se falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. Ademais, nota-se que após a 

inspeção realizada pela ré e a constatação da irregularidade o consumo 

da parte Requerente aumentou consideravelmente. No que tange a defesa 

apresentada pelo Autor, verifico que não foram impugnadas as 

irregularidades, mas sim o procedimento adotado pela Requerida e a 

ausência de culpa do consumidor. Inobstante, a ausência de comprovação 

da autoria da alteração do medidor de energia elétrica é irrelevante para a 

resolução da questão, pois ainda que não tenha sido a parte autora 

responsável pela manipulação do medidor, dela beneficiou-se. 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO - FRAUDE NO 

MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA CARACTERIZADA - MESMO QUE 

NÁO HOUVESSE A FRAUDE HAVERIA A RESPONSABILIDADE - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DECORRENTE DO BENEFÍCIO DO 

CONSUMO -CONFIGURADO - OBRIGAÇAO DO CONSUMIDOR 

CONSERVAR O RELÓGICO DE MEDIÇAO DE ENERGIA - RECONVENÇAO 

PARA COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -EMISSÃO DE 

FATURAS COMPLEMENTARES REFERENTES ÀS DIFERENÇAS APURADAS 

EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO - 

AUSÊNCIA DE ERRO NA COBRANÇA - OBRIGAÇÃO DOS USUÁRIOS DE 

PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.” (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 834155-1 - Castro -Rel.: Benjamim 

Acacio de Moura e Costa - Unânime - - J. 20.02.2013) Portanto, é devida a 

recuperação de consumo, ainda que não tenha ocorrido fraude no 

medidor, uma vez que o consumidor foi beneficiado pela medição a menor. 

O que não pode ocorrer é o corte de energia em razão do eventual 

inadimplemento dos valores apurados pela concessionária de energia por 

tratar-se de débitos pretéritos. “APELAÇÃO COM REVISÃO PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO 

INCONTROVERSA DÍVIDA EXIGÍVEL. Demonstração, pela concessionária, 

da existência de adulteração no relógio medidor instalado no imóvel da 

consumidora. Responsabilidade autora pelo pagamento do respectivo 

consumo. Débito exigível. Observância às disposições regulamentares a 

respeito do cálculo da dívida. DÉBITOS PRETÉRITOS CORTE NO 

FORNECIMENTO DANOS MORAIS. O corte de energia elétrica, utilizado 

pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de 

tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois 

existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Danos morais 

devidos. Importância corretamente fixada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  04157654920098260577  SP 

0415765-49.2009.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2014) Sendo assim, tenho que assiste razão a parte 

Autora apenas no que tange a impossibilidade da interrupção do 

fornecimento de energia em razão dos débitos litigados. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, 

apenas para impedir a Requerida de efetuar o corte do fornecimento de 

energia elétrica em razão dos débitos referente à recuperação de 

consumo de energia elétrica na unidade consumidora do autor. Em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013817-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM (ADVOGADO(A))

JOHNNY BANDEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI VEDANA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de consumo. Tenho 

como aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 
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responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Alega a parte autora que sua Unidade 

Consumidora recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não condiz com 

sua média de consumo. A reclamada, por sua vez, alega que a fatura 

litigada foi lançada com base em irregularidades constatadas na UC do 

autor, sendo aferida com base em laudo pericial, restando procedente a 

cobrança. Pois bem, conforme se afere das contas juntadas pela 

requerente, sua média de consumo mesmo após a troca do aparelho de 

aferição do consumo não mudou significativamente, sendo assim, é 

plausível sua irresignação. Ainda que seja admissível a recuperação do 

consumo na UC do autor, há de se considerar que o procedimento 

administrativo hábil a ensejar a cobrança deve contar com provas hábeis 

como perícias de órgãos governamentais, e não somente perícia unilateral 

realizada pela própria Requerida. Não consta nos autos documentos 

capazes de aferir que ao consumidor foi oportunizado participar do 

procedimento que deu azo a emissão da fatura litigada, nem mesmo, 

comprovação de que o mesmo tem responsabilidade nas avarias 

detectadas em seu aparelho medidor. Logo para constatação da fraude, é 

necessário pericia de institutos governamentais como o INMETRO, por 

exemplo. Nesse sentido: Ementa: CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A AUTORA 

TERIA SE BENEFICIADO COM A IRREGULARIDADE. CORTE INDEVIDO DA 

ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. Insurgiu-se a autora contra a 

cobrança do valor de R$ 654,84, referente à recuperação de consumo por 

violação do lacre da caixa medidora, manipulação de parafusos e desvio 

de energia. Referiu que jamais procedeu à adulteração do medidor e não 

obteve êxito em resolver o impasse na via administrativa. Postulou a 

desconstituição do débito e indenização por danos morais. A ré busca a 

recuperação apoiando-se apenas no TOI - Termo de Ocorrência de 

Inspeção (fls. 16) e na memória de cálculo. Não há nos autos vistoria 

técnica ou laudo competente, como a perícia do INMETRO, aptos a 

comprovar a avaria do leitor. Diante da ausência tanto da demonstração 

de problemas no aparelho de medição elétrica, como da comprovação do 

benefício auferido (tanto que do histórico juntado após o final da troca do 

medidor em 17-10-13 houve uma diminuição considerável no consumo), 

prejudicial ao consumidor que a ré pretenda cobrar da autora diferença de 

kWh supostamente registrado a menor, exclusivamente com base na 

média dos 3 maiores consumos anteriores, razão pela qual o suposto 

débito deve ser desconstituído. Houve o corte de energia pelo período de 

29 dias. Dano moral que redunda em conseqüente constrangimento, 

acrescido das privações e sofrimentos advindos da falta do fornecimento 

de energia, pois o funcionamento de todos os aparelhos eletrodomésticos 

depende do fornecimento desse serviço essencial. Ademais, o fato de ter 

a concessionária-ré suspendido o fornecimento de luz com fulcro em 

consumo recuperado indevido agrava o dano, revelando o descaso desta 

para com os consumidores. Conforme os atuais parâmetros adotados 

pelas Turmas Recursais em casos análogos o quantum indenizatório vai 

fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A correção monetária dar-se-á 

pelo IGP-M a contar desta data, acrescido de juros moratórios de 1% ao 

mês a contar da citação. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005020938, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 24/09/2014) Logo, 

tenho que merece guarida a pretensão de desconstituição da fatura 

discutida nestes autos, eis que, aferida unilateralmente pela requerida, não 

se coadunando com a média de consumo, e não descrevendo os 

parâmetros utilizados para a cobrança. Sendo assim, torna-se patente que 

a fatura por ora litigada é indevida, e não pode prosperar. As alegações 

da parte requerida não podem prevalecer, eis que, esta alega a existência 

de irregularidade no medidor de energia do requerente, porém, tais 

alegações isoladamente não constituem fundamento para a cobrança 

excessiva sem a devida comprovação necessária de tal irregularidade. Em 

caso semelhante o posicionamento que emana da Turma Recursal deste 

Estado não destoa, consoante julgado abaixo ementado: ENERGIA 

ELÉTRICA - FATURA CONTESTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO 

-COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - DÉBITO ORIUNDO DE SUPOSTA 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA 

DAS IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À FRAUDE NO MEDIDOR - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO 

DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA 

PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - Merece 

reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do Juizado 

Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 - Dessa forma, a atitude da Ré em imputar um ato fraudulento e 

criminoso, pois o desvio de energia elétrica caracteriza em tese crime de 

furto à consumidora, que indiretamente se viu atingida, e, a partir daí, manu 

militari proceder no corte do fornecimento da energia, pela importância que 

tal bem e produto tem na vida do usuário do sistema caracteriza 

indubitavelmente situação de constrangimento real e forte e que dá 

sustentação ao reconhecimento do dano de ordem moral. 6 - Na fixação 

da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido, às do bem jurídico 

lesado e, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 7 - Recurso 

conhecido e parcialmente provido.(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO 

MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data 

da publicação no DJE 13/06/2012) destaque nosso Posto isso, verifico que 

a reclamada imputa unilateralmente irregularidade na Unidade Consumidora 

do autor, e afere cobrança excessiva, sem sequer oportunizar ao 

consumidor a defesa, sendo assim, tenho como INDEVIDA a fatura por ora 

litigada. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos 

formulados pela autora, para DESCONSTITUIR a fatura referente a 

recuperação de consumo bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013654-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINAIRA DOMINGUES BARBUIO NOGUEIRA (REQUERENTE)

LEONARDO PAULI GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI VEDANA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 
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9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de consumo. Tenho 

como aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Alega a parte autora que sua Unidade 

Consumidora recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não condiz com 

sua média de consumo. A reclamada, por sua vez, alega que a fatura 

litigada foi lançada com base em irregularidades constatadas na UC do 

autor, sendo aferida com base em laudo pericial, restando procedente a 

cobrança. Pois bem, conforme se afere das contas juntadas pela 

requerente, sua média de consumo mesmo após a troca do aparelho de 

aferição do consumo não mudou significativamente, sendo assim, é 

plausível sua irresignação. Ainda que seja admissível a recuperação do 

consumo na UC do autor, há de se considerar que o procedimento 

administrativo hábil a ensejar a cobrança deve contar com provas hábeis 

e não somente perícia unilateral realizada pela própria Requerida. Não 

consta nos autos documentos capazes de aferir que ao consumidor foi 

oportunizado participar do procedimento que deu azo a emissão da fatura 

litigada, nem mesmo, comprovação de que o mesmo tem responsabilidade 

nas avarias detectadas em seu aparelho medidor. Logo, tenho que merece 

guarida a pretensão de desconstituição da fatura discutida nestes autos, 

eis que, aferida unilateralmente pela requerida, não se coadunando com a 

média de consumo, e não descrevendo os parâmetros utilizados para a 

cobrança. Sendo assim, torna-se patente que a fatura por ora litigada é 

indevida, e não pode prosperar. As alegações da parte requerida não 

podem prevalecer, eis que, esta alega a existência de irregularidade no 

medidor de energia do requerente, porém, tais alegações isoladamente 

não constituem fundamento para a cobrança excessiva sem a devida 

comprovação necessária de tal irregularidade. Em caso semelhante o 

posicionamento que emana da Turma Recursal deste Estado não destoa, 

consoante julgado abaixo ementado: ENERGIA ELÉTRICA - FATURA 

CONTESTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO -COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL - DÉBITO ORIUNDO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DAS 

IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À FRAUDE NO MEDIDOR - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO 

DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA 

PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - Merece 

reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do Juizado 

Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 - Dessa forma, a atitude da Ré em imputar um ato fraudulento e 

criminoso, pois o desvio de energia elétrica caracteriza em tese crime de 

furto à consumidora, que indiretamente se viu atingida, e, a partir daí, manu 

militari proceder no corte do fornecimento da energia, pela importância que 

tal bem e produto tem na vida do usuário do sistema caracteriza 

indubitavelmente situação de constrangimento real e forte e que dá 

sustentação ao reconhecimento do dano de ordem moral. 6 - Na fixação 

da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido, às do bem jurídico 

lesado e, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 7 - Recurso 

conhecido e parcialmente provido.(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO 

MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data 

da publicação no DJE 13/06/2012) destaque nosso Posto isso, verifico que 

a reclamada imputa unilateralmente irregularidade na Unidade Consumidora 

do autor, e afere cobrança excessiva, sem sequer oportunizar ao 

consumidor a defesa, sendo assim, tenho como INDEVIDA a fatura por ora 

litigada. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos 

formulados pela autora, para DESCONSTITUIR a fatura referente a 

recuperação de consumo bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005695-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE ANTONIA DEL BEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI VEDANA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de consumo. A 

parte Reclamada por sua vez, não apresentou defesa. Todavia, apesar de 

já haver nos autos elementos suficientes para o julgamento da lide, 

conforme se verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, 

não implica na procedência total do pedido, pois se trata de presunção 

relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, 

não conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento 

do magistrado e levando-se em consideração a prova documental 

carreada aos autos, passo a análise do mérito. Tenho como aplicável o 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Alega a parte autora que sua Unidade Consumidora recebeu fatura com 

valor exorbitante, a qual não condiz com sua média de consumo. A 

reclamada, por sua vez, alega que a fatura litigada foi lançada com base 

em irregularidades constatadas na UC do autor, sendo aferida com base 

em laudo pericial, restando procedente a cobrança. Pois bem, conforme se 
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afere das contas juntadas pela requerente, sua média de consumo mesmo 

após a troca do aparelho de aferição do consumo não mudou 

significativamente, sendo assim, é plausível sua irresignação. Ainda que 

seja admissível a recuperação do consumo na UC do autor, há de se 

considerar que o procedimento administrativo hábil a ensejar a cobrança 

deve contar com provas hábeis como perícias de órgãos governamentais, 

e não somente perícia unilateral realizada pela própria Requerida. Não 

consta nos autos documentos capazes de aferir que ao consumidor foi 

oportunizado participar do procedimento que deu azo a emissão da fatura 

litigada, nem mesmo, comprovação de que o mesmo tem responsabilidade 

nas avarias detectadas em seu aparelho medidor. Logo para constatação 

da fraude, é necessário pericia de institutos governamentais como o 

INMETRO, por exemplo. Nesse sentido: Ementa: CONSUMIDOR. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A 

AUTORA TERIA SE BENEFICIADO COM A IRREGULARIDADE. CORTE 

INDEVIDO DA ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. Insurgiu-se a 

autora contra a cobrança do valor de R$ 654,84, referente à recuperação 

de consumo por violação do lacre da caixa medidora, manipulação de 

parafusos e desvio de energia. Referiu que jamais procedeu à adulteração 

do medidor e não obteve êxito em resolver o impasse na via administrativa. 

Postulou a desconstituição do débito e indenização por danos morais. A ré 

busca a recuperação apoiando-se apenas no TOI - Termo de Ocorrência 

de Inspeção (fls. 16) e na memória de cálculo. Não há nos autos vistoria 

técnica ou laudo competente, como a perícia do INMETRO, aptos a 

comprovar a avaria do leitor. Diante da ausência tanto da demonstração 

de problemas no aparelho de medição elétrica, como da comprovação do 

benefício auferido (tanto que do histórico juntado após o final da troca do 

medidor em 17-10-13 houve uma diminuição considerável no consumo), 

prejudicial ao consumidor que a ré pretenda cobrar da autora diferença de 

kWh supostamente registrado a menor, exclusivamente com base na 

média dos 3 maiores consumos anteriores, razão pela qual o suposto 

débito deve ser desconstituído. Houve o corte de energia pelo período de 

29 dias. Dano moral que redunda em conseqüente constrangimento, 

acrescido das privações e sofrimentos advindos da falta do fornecimento 

de energia, pois o funcionamento de todos os aparelhos eletrodomésticos 

depende do fornecimento desse serviço essencial. Ademais, o fato de ter 

a concessionária-ré suspendido o fornecimento de luz com fulcro em 

consumo recuperado indevido agrava o dano, revelando o descaso desta 

para com os consumidores. Conforme os atuais parâmetros adotados 

pelas Turmas Recursais em casos análogos o quantum indenizatório vai 

fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A correção monetária dar-se-á 

pelo IGP-M a contar desta data, acrescido de juros moratórios de 1% ao 

mês a contar da citação. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005020938, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 24/09/2014) Logo, 

tenho que merece guarida a pretensão de desconstituição da fatura 

discutida nestes autos, eis que, aferida unilateralmente pela requerida, não 

se coadunando com a média de consumo, e não descrevendo os 

parâmetros utilizados para a cobrança. Sendo assim, torna-se patente que 

a fatura por ora litigada é indevida, e não pode prosperar. As alegações 

da parte requerida não podem prevalecer, eis que, esta alega a existência 

de irregularidade no medidor de energia do requerente, porém, tais 

alegações isoladamente não constituem fundamento para a cobrança 

excessiva sem a devida comprovação necessária de tal irregularidade. Em 

caso semelhante o posicionamento que emana da Turma Recursal deste 

Estado não destoa, consoante julgado abaixo ementado: ENERGIA 

ELÉTRICA - FATURA CONTESTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO 

-COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - DÉBITO ORIUNDO DE SUPOSTA 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA 

DAS IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À FRAUDE NO MEDIDOR - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO 

DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA 

PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - Merece 

reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do Juizado 

Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 - Dessa forma, a atitude da Ré em imputar um ato fraudulento e 

criminoso, pois o desvio de energia elétrica caracteriza em tese crime de 

furto à consumidora, que indiretamente se viu atingida, e, a partir daí, manu 

militari proceder no corte do fornecimento da energia, pela importância que 

tal bem e produto tem na vida do usuário do sistema caracteriza 

indubitavelmente situação de constrangimento real e forte e que dá 

sustentação ao reconhecimento do dano de ordem moral. 6 - Na fixação 

da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido, às do bem jurídico 

lesado e, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 7 - Recurso 

conhecido e parcialmente provido.(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO 

MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data 

da publicação no DJE 13/06/2012) destaque nosso Posto isso, verifico que 

a reclamada imputa unilateralmente irregularidade na Unidade Consumidora 

do autor, e afere cobrança excessiva, sem sequer oportunizar ao 

consumidor a defesa, sendo assim, tenho como INDEVIDA a fatura por ora 

litigada. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos 

formulados pela autora, para DESCONSTITUIR a fatura referente a 

recuperação de consumo bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011978-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA VILMA ROLIM (REQUERENTE)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI VEDANA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Pela análise dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos, verifico que o RECORRENTE insurge-se 

quanto à suposta OMISSÃO na SENTENÇA. Os embargos de declaração 

serão acolhidos sempre que visualizada a OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE ou, no caso de postulação perante o JEC, DÚVIDA, 

contudo, o acolhimento dos embargos não impõe ao julgador o provimento 

dos mesmos, uma vez que, estes somente serão providos em caso de 

verificado que assiste razão ao embargante em requerer o saneamento do 

respectivo vício. In casu, verifico que ocorrera omissão quanto ao não 
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julgamento dos aludidos danos morais em razão de cobrança indevida 

realizada pela Requerida através de suposta recuperação de consumo. 

Posto isso, passo a analisar o tema em testilha em razão de não ter sido 

analisado anteriormente. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação 

equivalente à R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao reclamante, que servirá, a um 

só tempo, para amenizar o sofrimento experimentado, sem que isso 

importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. “Ex positis”, ACOLHO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto, para fins de modificar a 

sentença, quanto aos aludidos DANOS MORAIS julgando-os PROCEDENTE 

para CONDENAR a parte Requerida a pagar a parte Reclamante a 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença, 

pelas razões de direito acima expostas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013646-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH (ADVOGADO(A))

FIORAVANTE LUPATO (REQUERENTE)

CINTIA MARY DUTRA BELINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI VEDANA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado em sua unidade consumidora, a qual não condiz com sua média 

de consumo, refletindo valor exorbitante. Discorre que houve constatação 

de irregularidades no relógio medidor e devido a esta irregularidade, foi 

apurado valor exorbitante referente ao consumo de energia não faturada. 

A Requerida aponta que foram realizados os procedimentos corretos para 

apuração da irregularidade, inclusive, perícia sendo devidos os valores, 

de acordo com a legislação pertinente. Tenho como aplicável o 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR suscitada pela requerida, qual 

seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS em razão da matéria. No 

que tange a INCOMPETÊNCIA do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não 

merece prevalecer as alegações da requerida, uma vez que, a lide 

versada nestes autos conta com todos os documentos necessários ao 

deslinde meritório. Ademais, segundo a própria Requerida, o medidor foi 

periciado, não havendo que se falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. No que tange a defesa 

apresentada pelo Autor, verifico que não foram impugnadas as 

irregularidades, mas sim o procedimento adotado pela Requerida e a 

ausência de culpa do consumidor. Inobstante, a ausência de comprovação 

da autoria da alteração do medidor de energia elétrica é irrelevante para a 

resolução da questão, pois ainda que não tenha sido a parte autora 

responsável pela manipulação do medidor, dela beneficiou-se. 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO - FRAUDE NO 

MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA CARACTERIZADA - MESMO QUE 

NÁO HOUVESSE A FRAUDE HAVERIA A RESPONSABILIDADE - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DECORRENTE DO BENEFÍCIO DO 

CONSUMO -CONFIGURADO - OBRIGAÇAO DO CONSUMIDOR 

CONSERVAR O RELÓGICO DE MEDIÇAO DE ENERGIA - RECONVENÇAO 

PARA COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -EMISSÃO DE 

FATURAS COMPLEMENTARES REFERENTES ÀS DIFERENÇAS APURADAS 

EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO - 

AUSÊNCIA DE ERRO NA COBRANÇA - OBRIGAÇÃO DOS USUÁRIOS DE 

PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.” (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 834155-1 - Castro -Rel.: Benjamim 

Acacio de Moura e Costa - Unânime - - J. 20.02.2013) Portanto, é devida a 

recuperação de consumo, ainda que não tenha ocorrido fraude no 

medidor, uma vez que o consumidor foi beneficiado pela medição a menor. 

O que não pode ocorrer é o corte de energia em razão do eventual 

inadimplemento dos valores apurados pela concessionária de energia por 

tratar-se de débitos pretéritos. “APELAÇÃO COM REVISÃO PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO 

INCONTROVERSA DÍVIDA EXIGÍVEL. Demonstração, pela concessionária, 

da existência de adulteração no relógio medidor instalado no imóvel da 

consumidora. Responsabilidade autora pelo pagamento do respectivo 

consumo. Débito exigível. Observância às disposições regulamentares a 

respeito do cálculo da dívida. DÉBITOS PRETÉRITOS CORTE NO 

FORNECIMENTO DANOS MORAIS. O corte de energia elétrica, utilizado 

pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de 

tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois 

existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Danos morais 

devidos. Importância corretamente fixada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  04157654920098260577  SP 

0415765-49.2009.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2014) Sendo assim, tenho que assiste razão a parte 

Autora apenas no que tange a impossibilidade da interrupção do 

fornecimento de energia em razão dos débitos litigados. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, 

apenas para impedir a Requerida de efetuar o corte do fornecimento de 

energia elétrica em razão dos débitos referente à recuperação de 

consumo de energia elétrica na unidade consumidora do autor, de outro 

modo, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a 

Requerente no pagamento de R$ 1.032,93 acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC.. Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de 

condenar a parte ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005130-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA (ADVOGADO(A))

SANDRO MOACIR ALLEBRANDT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 
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comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS e PEDIDO DE LIMINAR proposta por SANDRO MOACIR 

ALLEBRANDT em face de BANCO PAN S.A. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto a existência de danos morais em virtude da alegada 

ausência de baixa do gravame. Ressai dos autos que as partes 

entabularam um contrato de financiamento no qual a parte Requerente deu 

em garantia o veículo EUROTCH TZ 740 6X4, Iveco/FIAT, JUR-0974 e os 

semi–reboques de placas MCH-5959, MCH-5939 e MCH-5999. Afirmando 

que após a quitação do débito a parte Requerida não procedeu com a 

baixa no gravame. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Em que pese os argumentos 

da parte Requerida, verifica-se que o cerne da questão diverge do teor de 

sua contestação. Em sua defesa (id nº 14092344) esta afirmou não ser 

responsável pela transferência do veículo ou pela emissão o CRV. 

Todavia, pela leitura da exordial a parte Requerente pleiteou apenas e tão 

somente que a parte Requerida, com escopo no art. 9º da Resolução nº 

154/2004 do CONTRAN a informação para baixa do gravame de modo a 

permitir que a parte Requerente emitisse o CRV atualizado, eis que o último 

CRV constante nos autos, id nº 13231189, foi aquele emitido em 2013, 

quando em vigor o gravame. Desta forma, resta claro que à defesa da 

parte Requerida cabia, nos termos do art. 373, II, CPC, única e 

exclusivamente comprovar que procedeu com a comunicação para a 

baixa do gravame, o que não restou evidenciado nos autos. É assente em 

nossa jurisprudência a responsabilidade da instituição financeira adotar as 

diligências necessárias para promover com a baixa do gravame por esta 

inserido. Destacando-se o entendimento do E. TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VEÍCULO ADQUIRIDO 

COM GRAVAME DE ANTERIOR PROPRIETÁRIO – NOTA FISCAL DO 

ANTIGO PROPRIETÁRIO QUE HAVIA SIDO CANCELADA – INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA QUE NÃO DEU BAIXA NO GRAVAME – VEÍCULO DO AUTOR 

QUE NÃO PÔDE SER REGISTRADO – APREENDIDO POR DUAS VEZES 

POR FALTA DE DOCUMENTO – BANCO CIENTE E NÃO PROCEDEU COM 

BAIXA NO GRAVAME – DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

RESOLUÇÃO Nº 320/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE 

TRÂNSITO-CONTRAN – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR 

ARBITRADO DE ACORDO COM PARÂMETROS DESTA CÂMARA EM 

CASOS ANÁLOGOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. […] 2- É de 

responsabilidade da instituição financeira proceder a baixa do gravame de 

veículo livre de ônus no prazo de 10 (dez) dias, nos temos da Resolução 

nº 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito-CONTRAN. […] (TJMT, Ap 

162170/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) 

Restando configurado o dano moral pleiteado em razão da demora 

injustificada para que a parte Requerida procedesse a baixa ou 

fornecesse a documentação para que o Requerente efetuasse a mesma 

quanto à restrição à venda do veículo. Referida demora configura 

perfeitamente falha na prestação do serviço. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

DECORRENTES DA DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME ELETRÔNICO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. MANUTENÇÃO 

DA DECISÃO CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA E FIXOU MULTA DIÁRIA. 

PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. RECURSO DA PARTE 

REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE 

REQUERIDA NÃO PROVIDO. Configura dano moral a conduta imotivada da 

empresa de consórcio de não comunicar ao Departamento de Trânsito a 

quitação do contrato e solicitar a baixa do gravame do veículo. Empresa 

requerida que embora tenha alegado, não comprovou que a demora na 

baixa do gravame foi decorrente de culpa exclusiva do consumidor. […] 

Manutenção da decisão que deferiu a liminar pleiteada na petição inicial e 

fixou multa diária para o caso de descumprimento, devendo o valor ser 

apurado na fase de cumprimento da sentença. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 217424720138110001/2016, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016 - grifo nosso). 

É sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Há de se considerar que o Requerente alegou utilizar 

a conta corrente cancelada para receber o salário, porém não trouxe aos 

autos qualquer prova neste sentido. Por derradeiro, tenho que a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é razoável de acordo com a lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para, CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA 

concedida no id nº 13372352 e para CONDENAR a parte Requerida a 

pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização 

por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Considerando o teor da petição de id nº 14182941 EXPEÇA-SE ofício ao 

DETRAN/MT para que PROCEDA com a BAIXA do GRAVAME efetuado 

pela parte Requerida nos veículos, a) Caminhão modelo EUROTCH TZ 740 

6X4, Brás. 2P, marca Iveco – FIAT, chassi nº 93ZS2JSH058701843, 

ano/modelo 2005, placa JUR 0974, RENAVAM sob nº 857663321; b) 

Semi–reboque: placa MCH 5959, RENAVAM Nº 00770881777; c) 

Semi–reboque: placa MCH 5939, RENAVAM Nº 770881319 e d) 

Semi-reboque: Placa MCH 5999, RENAVAM Nº 770882587, no prazo de 30 

(trinta) dias; contudo, caso referida baixa já tenha ocorrido que informe 

nos autos quando houve a efetiva baixa. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006123-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ (ADVOGADO(A))

JOSIVALDO RIBEIRO CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA proposta por JOSIVALDO RIBEIRO CONCEICAO em face de 

BANCO BRADESCO S.A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto à 

existência de relação jurídica entre as partes a autorizar a inscrição do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Em sua petição 

inicial a parte Requerente negou a existência de relação jurídica entre as 

partes; por seu turno, a parte Requerida afirma pela existência deste. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. A insurgência da parte Requerida, quanto ao extrato 

de negativações (id nº 13763590) verifica-se que o mesmo foi emitido e 

carimbado pela CDL local; não obstante, seria perfeitamente possível à 

parte Requerida, por seus próprios meios obter extrato fornecido pelo 

SPC, SCPC ou SERASA, caso suspeitasse que a parte Requerente 

possua outras inscrições; o que não fez, todavia. Desta forma, REJEITO a 

PRELIMINAR de INÉPCIA da INICIAL e por não vislumbrar questões de 

nulidades passo a análise do mérito. Uma vez que a parte Requerente 

imputa fato negativo – inexistência do relação jurídica – em atenção ao 

disposto no art. 6º, VIII, CDC, impõe a inversão do ônus da prova em seu 

favor, cabendo assim a parte Requerida o dever de trazer aos autos 

prova da referida origem do débito. E, nesta senda, não havendo nos 

autos quaisquer provas mínimas a amparar a regularidade da inscrição do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes, impõe-se o seu 

reconhecimento como indevido o que, segundo melhor entendimento 

jurisprudencial enseja a reparação moral. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA 

FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros 

restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que 

dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que reconhecida a 

inexistência da dívida impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a 

sentença não merece reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação 

Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É 
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sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos; bem como CONDENAR 

a parte Requerida a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005623-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RONDON DE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA – EPP em face 

de MARCOS RONDON DE SANTANA objetivando o pagamento da 

importância original de R$ 1.773,00 (um mil e setecentos e setenta e três 

reais) referente ao título de crédito vencido em 30/04/2017. Inicialmente, 

DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95 uma vez que a parte Requerida devidamente citada (id nº 

14464867) não compareceu à audiência de conciliação (id nº 15028475). 

A parte Requerente comprovou satisfatoriamente a existência de seu 

crédito, somando-se à presunção de veracidade em decorrência da 

revelia, através do cheque juntado aos autos (id nº 13454847). Ex positis, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

CONDENAR a parte Requerida, a pagar a parte Requerente a importância 

original total de R$ 1.773,00 (um mil e setecentos e setenta e três reais), 

devidamente atualizado pelo INPC e com a incidência de juros legais, 

ambos a partir da data do vencimento e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010407-13.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

IVETE DE TOLEDO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Tratam-se 

de IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (id nº 10115190) 

opostos por BANCO BMG em face de IVETE DE TOLEDO OLIVEIRA. A 

parte Embargada, IVETE DE TOLEDO OLIVEIRA, pugnou pelo 

prosseguimento do cumprimento de sentença (id nº 6862238) aduzindo 

que a persistência no descumprimento da obrigação daquela em abster-se 

de realizar os descontos, sob pena de multa. Em suas razões a parte 

Embargante, sustentou que os descontos havidos nos proventos da parte 

Embargada referem-se à contrato não discutido na fase de conhecimento, 

motivo pelo qual não seria possível a incidência da multa fixada. O 

dispositivo sentencial foi claro em consignar a obrigação da parte 

Embargante cessar os descontos dos empréstimos discutidos nos autos, 

quais sejam, 182212512, 206947053, 203662876, 204763560 e 

209863507, conforme documentação carreada aos autos. Em suas 

razões a parte Embargante, afirma que os descontos que ensejaram o 

pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença (id nº ), 

referem-se quanto ao contrato nº 233954492. Contrato este que a parte 

Embargada afirma desconhecer. Instalando-se nova lide de conhecimento, 

eis que a parte Embargada nega o vínculo e a parte Embargante afirma 

que os descontos originam-se de débito diverso da causa de pedir, 

impõe-se a propositura de nova demanda, eis que a fase de cumprimento 

de sentença não se presta à rediscussão do mérito. Neste diapasão, a 

fase de cumprimento de sentença somente teria sentido em prosseguir, 

caso, demonstrado inequivocamente que o contrato nº 233954492 

tratar-se-ia de um refinanciamento de um ou mais dos contratos 

182212512, 206947053, 203662876, 204763560 e 209863507; contudo, 

ainda assim, demanda dilação probatória, o que não se revela possível, eis 

que não houve tal comprovação. Adotar entendimento contrário, seria 

permitir a perpetuação de um processo judicial, no qual não se permite a 

ampla produção de provas, ao passo que o mais célere e ecônomico será 

a propositura de nova demanda judicial visando discutir os descontos 

oriundos do contrato nº 233954492. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTES à IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para 

EXTINGUIR o presente CUMPRIMENTO de SENTENÇA pelo seu integral 

adimplemento com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 924, II do 

Código de Processo Civil. INTIME-SE a parte Embargante, BANCO BMG, 

para informar, no prazo de 05 (cinco) dias os dados bancários e, após, 

EXPEÇA-SE, o compente ALVARÁ, em benefício da, para 

LEVANTAMENTO da caução ofertada no id nº 10115194, e seu benefício. 

Após, arquive-se o presente feito com as baixas e cautelas de praxe. 

Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011025-60.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REBEKA VIEIRA (ADVOGADO(A))

ALINOR PEREIRA (EXEQUENTE)

RODRIGO RIBAS COUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

COMPRAMAIS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

COMPRA CERTA BRASTEMP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Tratam-se 

de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por COMPRA CERTA BRASTEMP 

em face de ALINOR PEREIRA. A controvérsia cinge-se em verificar a 

ocorrência de nulidade da citação, a ilegitimidade passiva da parte 

Embargante quanto à aquisição do notebook. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

A PRELIMINAR de NULIDADE da CITAÇÃO não prospera. Desde a petição 

inicial a parte Embargada, afirmou que o endereço informado, Rua das 

Orquídeas, nº 1619, esquina com Rua das Nogueiras, Centro, tratava-se 

da sede do representante da parte Embargante. Conforme se verifica pela 

própria foto anexada aos autos pela parte Embargante, o painel publicitário 

apresenta clara divisão. No topo, em fundo branco e logomarca vermelha, 

a identificação da empresa CompraMais. Em baixo, em fundo verde, o logo 

da parte Embargante, CompraCerta e logo acima deste logo, os dizeres 

“representante autorizado”. No presente caso, em se tratando de uma 

relação de consumo, impõe-se a aplicação da Teoria da Aparência; logo, 

aos olhos do consumidor, leigo no assunto, este lidava diretamente com à 

parte Embargante, posto que naquele local, havia toda uma identificação 

visual que remetia à esta. A citação, nestes termos, tem-se por válida, 

ante a observância do art. 18, II da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 5 do 

FONAJE; deste modo, ainda que seu recebedor não seja pessoa com 

poderes de representação, a citação foi encaminhada à local no caso, 
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fazia-se presumir a existência de sede ou filial da parte Embargante. 

Igualmente não prospera a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA. No 

presente caso, conforme petição inicial, a parte Requerente inicialmente 

firmou um contrato de adesão com o representante comercial da parte 

Embargante, para a aquisição de um Home Theater junto à COMPRA 

CERTA, primeira Ré e ora Embargante, no valor de R$ 1.429,00 (um mil 

quatrocentos e vinte e nove reais); após 1 (um) mês a prte Requerente 

efetuou a substituição de produtos, passando a adquirir um Notebook pelo 

valor de R$ 2.580,00 (dois mil, quinhentos e oitenta reais) junto à 

COMPRAMAIS, por sugestão do representante comercial das partes 

Requeridas. A condenação solidária as partes Rés, deve permanecer, 

pois o celeuma que ensejou a distribuição da presente demanda foi 

causada por pessoa que às representava nesta urbe; ainda que tenha 

ocorrido o intercâmbio entre os produtos. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os EMBARGOS à EXECUÇÃO, determinando o regular 

prosseguimento da presente execução, em seus ulteriores termos 

expropriatórios. Com fulcro no art. 55, parágrafo único, II da Lei nº 

9.099/95 CONDENO a parte Embargante no pagamento de custas 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006579-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ZONARI (REQUERENTE)

LAURA FAVARETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta 

por RAFAEL ZONARI em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto à existência de danos morais pela 

alteração do itinerário e extravio temporário da bagagem da parte 

Requerente no voo de retorno. Ressai dos autos que a parte Requerente 

adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiaba/MT – Santigo/Chile, com 

escala em São Paulo/SP, tanto ida (31.05.2018) quanto na volta 

(05.06.2018). O voo de retorno inicialmente previsto para às 14h25min 

teve sua decolagem postergada para às 18h20min, acrescentando-se 

uma escala em Rosário/Argentina. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Não havendo 

arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo 

a análise do mérito. Em suas razões a parte Requerida sustenta que o 

desvio da rota se deu em razões de condições climáticas desfavoráveis; 

todavia, não trouxe aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar, como 

por exemplo o relatório do METAR. O extravio da bagagem resta 

materializado pelo preenchimento do RIB (id nº 13991549); bem como, pela 

conversa demonstrando que referida bagagem foi localizada em 

06.06.2018, sendo devolvida em 11.06.2018 (id nº 13991591); portanto 

este tornou-se incontroverso. E neste norte, resta comprovado o prejuízo 

material através dos recibos juntados aos autos (id nº 13991572). Por fim, 

no que tange ao dano moral este revela-se igualmente presente. Não se 

podendo olvidar que o tema discutido pelo STF nos autos do RE nº 

636.331/RJ limitou-se à aplicação dos Tratados Internacionais quanto à 

reparação material pelo extravio da bagagem e ao prazo prescricional; 

contudo, a responsabilidade civil nos casos de danos morais sofridos 

pelos consumidores não está sujeita à limitação, pois, nesse quesito é 

aplicável o CDC. O dano moral revela-se presente no presente caso, ainda 

que tenha ocorrido o extravio temporário desta bagagem. Referido 

entendimento é acompanhado pela jurisprudência pátria: APELAÇÃO 

CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO VOO DE 

IDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INDENIZAR. DANOS 

MORAIS IN RE IPSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. […] A jurisprudência pátria 

sufraga o entendimento de que o dano moral decorrente do extravio 

temporário de bagagem se caracteriza in re ipsa, prescindindo de prova 

específica da sua configuração. Isso porque, os transtornos sofridos pela 

demandante são inerentes à má prestação do transporte aéreo, sendo 

presumível a frustração de qualquer pessoa que se veja indevidamente 

privada do uso dos seus pertences, com os quais contava para passar a 

temporada na Europa. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Relativamente ao 

quantum indenizatório, deve-se ponderar que o extravio temporário 

ocorreu na viagem de ida à Itália e perdurou por cerca de dez dias, 

quando então a consumidora teve que se deslocar novamente à cidade de 

Roma para recuperar sua valise. Nesse contexto, o valor arbitrado na 

sentença (R$ 6.000,00) se afigura módico para as particularidades do 

caso concreto, não merecendo ser reduzido. PRELIMINAR REJEITADA E 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70061589586, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - grifo nosso) Cabe 

destacar que tomar todas as medidas cabíveis para a restituição da 

bagagem no prazo mais exíguo possível, não configura conduta apta a 

elidir o dano sofrido pela parte Requerente; em verdade, referida atitude 

era o mínimo que se exigia da parte Requerida em virtude da ocorrência do 

extravio. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), é razoável de acordo com a lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial, uma vez que a parte Requerente necessitou de pernoite na 

capital paulistana e estava desguarnecido de seus pertences pessoais. 

Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação para CONDENAR a Requerida a pagar a esta 

Requerente a importância de R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais) 

devidamente atualizada pelo INPC a partir do efetivo desembolso 

(06.06.2018) e juros legais a partir da citação a título de DANOS 

MATERIAIS e a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006565-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO (ADVOGADO(A))

J. J. RODRIGUES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO 

DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM 

CARÁTER LIMINAR proposta por J. J. RODRIGUES - ME em face de 

NORSA REFRIGERANTES LTDA. A controvérsia dos autos cinge-se 

quanto à existência de danos morais pela inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes, por relação jurídica que esta 

nega. Por seu turno a parte Requerida aduziu pela ausência de danos 

morais e existência de relação jurídica. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. Em sua exordial a parte Requerente 

negou a existência de relação jurídica com a parte Requerida, que por sua 

vez trouxe aos autos (id nº 14735052) canhotos de Notas Fiscais, 

recebidos em 27.01.2016 e com a assinatura de Carlos A. de Souza. 

Contudo, apesar dos argumentos da parte Requerida, não há nos autos, 

nenhuma prova a consubstanciar a existência de relação jurídica entre as 

partes. Isto por que, os canhotos apresentados nos autos não permitem, 

de forma isolada a corroborar o alegado. Se houve o devido cadastro, 

com o fornecimento de dados pessoais, deveria a parte Requerida trazer 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 333 de 376



aos autos cópia do contrato social ou atos constitutivos apresentados, 

documentos pessoais de quem solicitou o cadastro ou, ao menos, mais 

recentemente comprovação da solicitação de compra, pelos canais de 

atendimento que esta utiliza. Ausente, nos autos, prova da origem do 

débito inscrito, deve-se considerar tal inscrição indevida. E trata-se de 

ponto pacífico em nossa jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re 

ipsa pela negativação indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Circunstância dos autos em que reconhecida a 

inexistência da dívida impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a 

sentença não merece reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação 

Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. Sendo ainda certo, nos termos da Súmula 227, 

STJ, a viabilidade dos danos morais pleiteados em virtude da negativação 

indevida do nome da parte Requerente, eis que tal fato afeta de forma 

objetiva sua honra posto que traduz-se em desprestígio ao seu nome 

perante credores, consumidores e terceiros; bem como, afeta suas 

relações comercias dada as restrições ao crédito decorrentes de tal ato. 

Neste sentido destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS 

MORATÓRIOS. […] 6. No que tange à prova do dano moral, por se tratar 

de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida 

em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as 

conseqüências da conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. 

Conduta ilícita da demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela 

parte autora, é o denominado dano moral puro. 7. A postulante é pessoa 

jurídica, a negativação gera prejuízos de monta, em especial, quanto ao 

nome e imagem perante à sociedade, na medida em que pode depender de 

crédito para manter suas atividades. 8. O valor a ser arbitrado a título de 

indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da 

proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade 

econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita 

praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano 

não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento 

ilícito. Quantum mantido diante da ausência de recurso da parte autora. 

Afastada a preliminar suscitada e negado provimento ao apelo. (Apelação 

Cível Nº 70072441413, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 26/04/2017) O valor não 

pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a Requerente é 

razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 13996802; 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutidos nos autos; bem como 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007169-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE NORONHA (REQUERENTE)

RAFAEL JOSE PAULI (ADVOGADO(A))

VANDERSON PAULI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE REVISÃO CUMULADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ANA PAULA DE NORONHA em face 

de AGUAS DE SINOP S.A. Ressai dos autos que a parte Requente teve o 

fornecimento de água de seu imóvel suspenso em decorrência de fatura 

de consumo no valor de R$ 1.448,68 (um mil e quatrocentos e quarenta e 

oito reais e sessenta e oito centavos). Por seu turno, a parte Requerida 

sustentou que o valor é devido, eis que ao longo de 16 (dezesseis) meses 

houve o faturamento pela média de consumo, pois não tinha acesso direto 

ao hidrômetro a permitir uma leitura efetiva do consumo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. No que tange a PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA pela 

necessidade de perícia, esta não prospera. A parte Requerida demonstrou 

pela prova já colhida nos autos que entre dezembro/2016 e abril/2018 

houve o aferimento pela estimativa média de consumo; ou seja, não houve 

a efetiva medição do consumo no hidrômetro da parte Requerente. 

Medição esta que somente foi possível após a realocação do cavalete. 

Logo, o cerne da discussão não se centra no “quantum” medido, até 

porque, em sua exordial a parte Requerente não negou que tenha 

consumido esteve valor; portanto, desnecessária a prova pericial. Deste 

modo, REJEITO a PRELIMINAR suscitada e por não vislumbrar questões de 

nulidades passo a análise do mérito. Os valores cobrados pela parte 

Requerente são devidos, eis que refletem apenas a recuperação dos 

valores não medidos no lapso temporal sua ante a inacessibilidade do 

hidrômetro. Todavia, a fatura do mês de maio/2018 deve ser readequada a 

espelhar tão somente o consumo efetivado no mês de referência; 

devendo o valor a título de recuperação compor fatura avulsa. Neste 

ponto, incumbe destacar, tal como ocorre nas concessões do serviço 

público de energia elétrica, é vedada à concessionária a suspensão do 

fornecimento em virtude de fatura de recuperação de consumo, posto que 

trata-se de débito pretérito. A suspensão do fornecimento de água da 

parte Requerente foi causada única e exclusivamente por culpa da parte 

Requerida que procedeu a cobrança, em fatura única, do valor mensal 

devido e do valor a ser recuperado; ignorando qualquer razoabilidade. Tal 

conduta, conforme já entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de 

Justiça é lesiva ao consumidor e ocasiona danos morais in re ipsa. Neste 

sentido: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS 

PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o 

entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o 

fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou 

energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do 

consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de 

débitos antigos. 2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço 

dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral 

nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato 

praticado. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de 

Energia S/A desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/08/2014, DJe 01/09/2014 - grifo nosso). E no mesmo sentido é o 

entendimento adotado pelo E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA – DANO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

IMPOSSIBILIDADE – AUTARQUIA PÚBLICA MUNICIPAL – VERBA DEVIDA 

PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

COM BASE NO IPCA – JUROS - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL 

ESTABELECIDO PARA A CADERNETA DE POUPANÇA - INTELIGÊNCIA DO 

ART. 1º-F, DA LEI DE Nº. 9.494/97, COM AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS 

PELA LEI Nº. 11.960/2009 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não 

prospera a alegação da Apelante de que incumbia ao autor comprovar a 

ocorrência do aludido dano moral, porquanto, como cediço, esse tipo de 

dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração 
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da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas 

circunstâncias do fato. 2. Nesse contexto, restando evidente a falha na 

prestação de serviço pela ré/Apelante, que efetuou indevidamente o corte 

dos serviços na unidade consumidora pertencente ao autor, não há razão 

para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços 

responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC). 

[…] (Ap 116296/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 11/11/2016 - 

grifo nosso). É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com 

as lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONFIRMA a TUTELA 

de URGÊNCIA concedida no id nº 14265385; DETERMINAR que a parte 

Requerida EXPEÇA, no prazo de 10 (dez) dias, NOVA FATURA de 

consumo referente, exclusivamente aos valores consumidos no período 

de referência; bem como CONDENAR a parte Requerida a pagar a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009720-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

REINALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO THIAGO LUSATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM DECORRÊNCIA 

DE ACIDENTE DE TRÂNSITO proposta por REINALDO DOS SANTOS em 

face de JOAO THIAGO LUSATTO. A controvérsia dos autos cinge-se 

quanto a existência de responsabilidade civil em decorrência de acidente 

de trânsito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO A 

REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma 

vez que a parte Requerida devidamente citada (id nº 14514259) não 

compareceu à audiência de conciliação (id nº 14951451). A parte 

Requerente pugnou pela condenação da parte Requerida no pagamento 

de danos materiais em decorrência do acidente de trânsito noticiado nos 

autos (id nº 9458856); para tanto, trouxe aos autos recibos (ids nº 

9458838, 9458848 e 9458851) que perfazem a importância total de R$ 

5.698,00 (cinco mil e seiscentos e noventa e oito reais). Contudo o pedido 

de danos materiais comporta parcial acolhimento. Isto porque, o recibo 

emitido pela Sidão Funilaria no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos 

reais), em 23.01.2016, possui em seu corpo a indicação de que houve o 

pagamento de apenas R$ 1.000,00 (um mil reais). Logo, não havendo 

comprovação de que houve o adimplemento da quantia integral, deve 

prevalecer a anotação que dá quitação parcial. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

CONDENAR a parte Requerida, a pagar a parte Requerente a importância 

original total de R$ 5.498,00 (cinco mil quatrocentos e noventa e oito 

reais), devidamente atualizado pelo INPC a partir dos respectivos 

desembolsos e com a incidência de juros legais, a partir da citação e, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006922-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA (ADVOGADO(A))

JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS (ADVOGADO(A))

ELVIS DONIZETE CANDIDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ELVIS DONIZETE CANDIDO em face de AZUL LINHAS 

AEREAS. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a existência de danos 

morais em decorrência da alteração do meio de transporte de parte do 

itinerário. Ressai dos autos que a parte Requerente adquiriu passagem 

aérea para o trecho Sinop/MT – São José do Rio Preto/SP, com escala em 

Cuiabá/MT e Campinas/SP; contudo, o trecho inicial, Sinop/MT – Cuiabá/MT 

teve que ser realizado pela via terrestre; ao passo que a parte Requerida 

aduziu condições climáticas adversas que impediram a decolagem. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. À presente relação aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor, eis que a tese firmada pelo C. STF 

restringe-se na aplicação da reparação material por extravio de bagagens 

em voos internacionais, hipótese que não se amolda aos autos. 

Independentemente da justificativa para o cancelamento do voo e 

substituição do meio de transporte, é certo que a parte Requerida, não 

cumpriu seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, CPC. E neste 

sentido destaca a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO. MUDANÇA DE 

ROTA. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. CASO FORTUITO NÃO 

COMPROVADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. QUANTUM 

MINORADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM CONCRETO. QUANTUM 

MANTDO. […] A responsabilidade do fornecedor de serviços públicos é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Assim, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do CDC, cabia a ré comprovar a ocorrência de evento capaz de 

afastar, no caso concreto, sua responsabilidade objetiva, consoante o art. 

373, inciso II, do CPC, o que não se verifica nos autos, haja vista esta ter 

se limitado a asseverar que o cancelamento do vôo em questão teria 

ocorrido em virtude da reestruturação da malha aérea (fls.95/95). Cumpre 

salientar que o tráfego aéreo configura fortuito interno e sua ocorrência 

não possui o condão de afastar a responsabilidade objetiva da recorrente. 

[…] SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71006694962, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 25/04/2017 - 

grifo nosso) É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) para cada parte Requerente é razoável de acordo 

com as lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os 

fatos narrados na petição inicial, bem como atento as peculiaridades do 

caso concreto. Insta frisar que, ao contrário da tese autoral, o dano moral 

nem sempre é presumido; o que restou configurado nos autos à título de 

danos morais, foi tão somente o aborrecimento em manter-se por algumas 

horas no interior de uma van para efetuar o deslocamento pela via 

terrestre. Se houve qualquer outro dissabor, incumbia à parte Requerente 

fazer a devida prova nos autos. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE dos pedidos formulado na presente ação para CONDENAR a 

parte Requerida a pagar, para cada parte Requerente, a importância de R$ 
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3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007388-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA (ADVOGADO(A))

WANDER BOSCO SOUZA DO PRADO (REQUERENTE)

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por WANDER BOSCO 

SOUZA DO PRADO em face de BANCO DO BRASIL S.A. A controvérsia 

dos autos cinge-se quanto a existência de danos materiais e morais em 

decorrência de fraude na conta corrente da parte Requerente a qual foi 

transferida para outra agência e realizou transações bancárias, 

ocasionado a não compensação de cheque programado, pagamento de 

juros de débitos legítimos e inclusão de seu nome no CCF. A parte 

Requerida, por seu turno aduziu ausência de danos morais e falta de 

interesse de agir ante o estorno administrativo dos valores. Não havendo 

arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo 

a análise do mérito. A fraude na conta corrente da parte Requerente é 

incontroversa, assim como o valor desta, qual seja, R$ 19.894,28 

(dezenove mil e oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e oito 

centavos). Em sua exordial a parte Requerente afirma ter recebido apenas 

R$ 18.696,56 (dezoito mil e seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta 

e seis centavos) em 24.12.2015; já a parte Requerida afirma que houve o 

estorno do valor integral, R$ 19.894,28 (dezenove mil e oitocentos e 

noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), em 18.12.2015. O extrato 

bancário juntado aos autos pela parte Requerente (id nº 14352406) 

referente à conta corrente nº 106.818-0 da Agência 1180-0, comprova a 

transferência realizada em 24.12.2015 de apenas R$ 18.696,56 (dezoito 

mil e seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos) em 

sua pág. 6. Por seu turno o extrato bancário juntado aos autos pela parte 

Requerida (id nº 15154164 – pág. 3) referente à conta corrente nº 6.818 

da Agência 4270 comprova o débito do valor de R$ 19.894,28 (dezenove 

mil e oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), em 

18.12.2015. Portanto resta claro que a diferença de valores decorreu da 

divergência quanto à conta corrente utilizada pelas partes, não havendo 

que se falar em danos materiais ante a prova juntada aos autos pela parte 

Requerida. De outro norte, o dano moral comporta acolhimento. Ainda que 

tenha ocorrido fraude na transferência da conta bancária e contratação 

dos valores posteriormente estornados, tal circunstância não configura-se 

como excludente de responsabilidade. A fraude, neste caso, é vista como 

risco inerente da atividade econômica desenvolvida pela parte Requerida; 

logo, isenta-la nos casos de fraude seria o mesmo que transferir a seus 

consumidores o risco da atividade e que é vedado pelo Código de Defesa 

do Consumidor. O ônus da parte Requerida, neste caso, em específico, 

não carregava qualquer impossibilidade probatória. Se o pedido de 

transferência de conta corrente para outra agência e pagamentos 

realizados efetivamente tivesse sido feito pela parte Requerente, bastava 

que esta trouxesse aos autos, quer seja o requerimento por escrito ou 

gravação em áudio da solicitação. O dano moral resta devidamente 

comprovado pela parte Requerente que, em decorrência da fraude teve 

seu nome inscrito em cadastro de emitentes de cheques sem fundos e 

ainda arcou com o pagamento de juros de seus legítimos débitos. É sabido 

que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, 

não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007460-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL RODRIGUES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da presente. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004061-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (ADVOGADO(A))

BARAO DUARTE & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(REQUERIDO)

PATRICK ALVES COSTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por BARAO DUARTE & CIA LTDA – 

EPP em face de ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E 

DISTRIBUICAO ECAD. A controvérsia dos autos cinge-se quanto à 

responsabilidade da parte Requerente em adimplir os valores devidos à 

título de direitos autorais em decorrência do evento Reveillon Gold 2018. 

Em sua petição inicial a parte Requerente afirma ter recebido cobrança no 

valor de R$ 7.017,50 (sete mil e dezessete reais e cinquenta centavos) 

referente à direitos autorais do evento supra; todavia, afirma que foi 
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apenas patrocinadora do evento e não realizadora. Por seu turno a parte 

Requerida aduz pela regularidade da cobrança sustentando que, pelo 

material gráfico e audiovisual de divulgação do evento a parte Requerente 

aparece como realizadora. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Não havendo 

arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo 

a análise do mérito. Em que pese os argumentos da parte Requerente, a 

presente demanda não prospera. O art. 110 da Lei nº 9.610/98 é claro em 

determinar a responsabilidade solidária entre os organizadores do evento 

e o estabelecimento pelo débito a título de direitos autorais. A prova 

produzida nos autos (ids nº 14572164, 14572172, 14572183 e 14572199) 

é clara em demonstrar que a parte Requerente é um dos organizadores do 

evento; logo, incidirá a este a responsabilidade pela adimplemento do 

débito. O ônus em demonstrar o fato constitutivo de seu direito recai sobre 

o autor; de tal modo, incumbia a este provar, ante a prova produzida nos 

autos pela parte Requerida, que não era organizador do evento, mas sim 

mero patrocinador. O que não ocorreu. Sendo responsabilidade solidária, 

significa dizer que todos os devedores solidários são responsáveis pelo 

adimplemento da totalidade do débito; deste modo,deverá a parte 

Requerente buscar pelas vias extrajudiciais ou judiciais o devido regresso 

dos demais organizadores e demais devedores nos termos do art. 110 da 

Lei nº 9.610/98. Restando demonstrado a legitimidade do débito cobrado, 

impõe-se parcial procedência do pedido contraposto, no que tange ao 

pagamento do valor. Contudo, o pedido contraposto, nos termos do art. 31 

da Lei nº 9.099/95 encontra limites, qual seja, referido pedido dever-a 

amparar-se nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. A 

controvérsia dos autos, ou seja, sua causa de pedir, delimitada pela 

petição inicial, diz respeito a regularidade do débito cobrado pela parte 

Requerida em relação ao evento denominado Reveillon Gold 2018 

realizado em 31.12.2017. Neste diapasão, caso a parte Requerida busque, 

além do pagamento, a suspensão e/ou interrupção de qualquer 

comunicação ao público de obras musicais, líteromusical, audiovisuais e 

fonogramas até providenciar os recolhimentos devidos; deverá ser 

proposta ação autônoma, uma vez que tal pedido extrapola os fatos e 

causa de pedir discutidos nos autos, conforme delimita o art. 31 da Lei nº 

9.099/95. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial e REVOGO a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id 

nº 12893865; bem como, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o PEDIDO 

CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte Requerente a pagar à parte 

Requerida a importância de R$ 7.017,50 (sete mil e dezessete reais e 

cinquenta centavos), devidamente atualizada pelo INPC e com a incidência 

de juros legais, ambos a partir do respectivo vencimento, 30.12.2017, e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002904-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

AILTON FUSTINONI (ADVOGADO(A))

ALTAMIRO PEREIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO (RÉU)

ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CACERES-MT (RÉU)

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C 

DANOS MORAIS proposta por ALTAMIRO PEREIRA CAMPOS em face de 

ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE CÁCERES-MT (EAFC). A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto ao dever de ressarcimento em 

decorrência de cobrança de anuidades alimentícias enquanto este foi 

aluno da referida instituição. Pleito este derivado dos autos nº 

5095-85.2015.4.01.3600 e 1997.36.00.004447-4. A competência do Juízo 

é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, 

ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem 

pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão 

presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do 

juízo. No presente caso, este Juízo é incompetente em razão da pessoa, 

posto que no polo passivo da demanda, figura autarquia federal, o que 

desloca a competência ao Juízo Federal Comum, nos termos do art. 109, I 

da Constituição Federal. O tempo é algo preciso ante sua escassez e, 

imbuído, neste pensamento o Poder Judiciário deve pautar suas decisões, 

visando não desperdiça-lo. O art. 51, II da Lei nº 9.099/95 em princípio 

impõe a extinção do feito sem resolução do mérito ante a presente 

incompetência deste Juízo. Em consonância com o art. 64, §3º do Novo 

Código de Processo Civil que dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta 

ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.[…] § 3º 

Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão 

remetidos ao juízo competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento 

em recente julgado do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 

113, § 2º, DO CPC. NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO 

COMPETENTE. […] 2. A declaração de incompetência absoluta do juízo tem 

por consequência a remessa dos autos àquele competente para a 

apreciação da lide, consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O 

argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos 

para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento 

eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob 

pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 

4. Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 

ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proporcionada entre os órgãos do Poder 

Judiciário, com a implantação do Processo Judicial Eletrônico. Ex positis, 

com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 64, §3º, NCPC, DECLINO 

a COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente, devendo o feito ser 

REMETIDO, após as respectivas baixas de praxe, à SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA da Justiça Federal de Sinop/MT. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001476-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALINE DA SILVA PALMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO ORLI MACEDO MELO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 337 de 376



negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004462-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

JHONATAN DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM (ADVOGADO(A))

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO 

DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

JHONATAN DA SILVA TEIXEIRA em face de MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS – LTDA. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto à culpa a ensejar a rescisão contratual e existência de 

danos morais indenizáveis. A inadimplência das parcelas é incontroversa; 

todavia, a parte Requerente imputa culpa à parte Requerida que não teria 

disponibilizado acesso ao “site” nem encaminhava os boletos para regular 

adimplemento; por seu turno, a parte Requerida sustenta a rescisão 

contratual com base na inadimplência da parte Requerente. Em 

decorrência de suas alegações a parte Requerente pugna pela restituição 

imediata dos valores e a parte Requerida pela restituição após o término 

do consórcio, nos termos da Lei nº 11.795/08. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

A PRELIMINAR de IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO não prospera 

vez que o motivo da rescisão contratual, se culpa exclusiva da parte 

Requerente ou da parte Requerida, é um dos pontos controvertidos dos 

autos. Igualmente não prospera a PRELIMINAR de AUSÊNCIA DE 

CONDIÇÕES DA AÇÃO; isto porque o tópico XXVIII trata apenas da 

hipótese de rescisão por inadimplência da parte Requerente, em nada 

prevendo quanto possível rescisão por culpa da parte Requerida. Diante 

do exposto, REJEITO as PRELIMINARES suscitadas e, vislumbrando 

questões de nulidades, passo a análise do mérito. A cláusula décima 

sexta do contrato pactuado entre as partes (id nº 12889930 – pág 07) 

dispõe que “as datas dos vencimentos das prestações serão informadas 

ao consorciado, na primeira assembleia do grupo ou por meio de 

correspondência expedida pela administradora […]”. Segundo a parte 

Requerida aduziu em sua defesa administrativa perante o PROCON local 

(id nº 12889961 – págs 35/37), além do envio dos boletos pelos Correios é 

disponibilizado aos consorciado o acesso ao “site”, ouvidoria, SAC e 

telefone 0800, para a solicitação alternativa dos boletos. Todavia, tal 

argumento atrai para si o ônus em demonstrar que houve a efetiva 

disponibilização de usuário e senha à parte Requerente para acesso ao 

“site” para emissão dos boletos, uma vez que pelo teor das conversas 

mantidas entre a parte Requerente e prepostos da parte Requerida (id nº 

12889961 – págs 09/14), em alguns meses, este solicitou por diversos 

dias o envio do boleto do mês em questão. Ainda que se verifique a falha 

na prestação do serviço da parte Requerida em não encaminhar 

tempestivamente os boletos para adimplemento; igualmente deve-se puntar 

que esta fornecia meios alternativos para que seus consumidores 

pudessem obter tais boletos e quita-los até a data do vencimento. Assente 

em nossa jurisprudência a Teoria do “Duty to mitigate the loss”, ou seja, o 

dever de mitigar a perda. Teoria do direito contratual no qual estipula que, 

a parte a qual a perda aproveita, não pode quedar-se inerte. Teoria esta 

plenamente aplicável às relações de consumo. No caso em concreto, a 

inércia da parte Requerida em fornecedor os boletos e consequentemente 

ensejar a rescisão contratual por culpa desta não permitiria, inclusive 

como corolário da boa-fé objetiva dos contratos, à parte Requerente 

quedar-se inerte. Logo, havendo diversas formas pelas quais este poderia 

solicitar o boleto, não poderia restringir-se a apenas uma, da qual já tinha 

ciência de que não funcionava a contento. Tal premissa decorre da 

confessada vontade da parte Requerente em permanecer no consórcio, 

ou seja, se esta era sua intenção, verificando que um dos canais de 

comunicação não lhe satisfazia, seria impelido a buscar os demais. Não 

evidenciando-se a culpa exclusiva da parte Requerida pela inadimplência 

da parte Requerente, deve-se prevalecer, para fins de restituição do valor 

adimplido, a forma legalmente prevista, qual seja, mediante contemplação 

por sorteio. Por fim, o pedido de danos morais não prospera uma vez que 

ausente a culpa exclusiva da parte Requerida na inadimplência do autor; 

bem como, não há que se falar em ofensa a frustração da expectativa em 

ser contemplado, posto que no contrato pactuado entre as partes, bem 

como na própria gravação de verificação (id nº 13625775) este confirma 

estar ciente de que não há garantia quanto ao sorteio de sua cota. Ex 

positis, JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente demanda para DECLARAR a RESCISÃO 

CONTRATUAL pela inadimplência e DETERMINAR a restituição dos valores 

pagos, após o desconto taxas contratualmente previstas, mediante sorteio 

nos termos do art. 30 da Lei nº 11.795/2008 e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 
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condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007763-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SCAPINELLO DA SILVA (REQUERENTE)

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO ORLI MACEDO MELO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Pela análise dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pelo Reclamante, verifico que o RECORRENTE 

insurge-se quanto a suposto ERRO MATERIAL na SENTENÇA que julgou 

procedente os pedidos iniciais. Os embargos de declaração serão 

acolhidos sempre que visualizada a OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE ou, no caso de postulação perante o JEC, DÚVIDA, 

contudo, o acolhimento dos embargos não impõe ao julgador o provimento 

dos mesmos, uma vez que, estes somente serão providos em caso de 

verificado que assiste razão ao embargante em requerer o saneamento do 

respectivo vício. In casu, verifico que ocorreu erro material na referida 

sentença visto que o dispositivo consta o nome de outro banco estranho 

aos autos. “Ex positis”, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, para fins de MODIFICAR A SENTENÇA, APENAS quanto ao 

nome do banco condenado, sendo este, a parte Requerida BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006084-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

HOSNI AOUADI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da presente. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; O pedido de desistência não comporta 

acolhimento vez que deixou de apresentar qualquer justificativa para sua 

ausência na solenidade, devendo prevalecer o texto legal supra. Ex 

positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com 

as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. 

REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente feito. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010952-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

LUCIANE GOMES DE MEDEIROS (REQUERENTE)

EDNALDO COLLI (ADVOGADO(A))

ANDREIA DE FREITAS COLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO ORLI MACEDO MELO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Pela análise dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pelo Reclamante, verifico que o RECORRENTE 

insurge-se quanto a suposta OMISSÃO na SENTENÇA que julgou 

procedente os pedidos iniciais. Os embargos de declaração serão 

acolhidos sempre que visualizada a OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE ou, no caso de postulação perante o JEC, DÚVIDA, 

contudo, o acolhimento dos embargos não impõe ao julgador o provimento 

dos mesmos, uma vez que, estes somente serão providos em caso de 

verificado que assiste razão ao embargante em requerer o saneamento do 

respectivo vício. In casu, verifico que ocorreu OMISSÃO na referida 

sentença visto que não fora analisada a preliminar de Ilegitimidade Passiva 

arguida pela Requerida. No entanto, em relação à preliminar de 

ILEGITIMIDADE PASSIVA da Reclamada para responder aos termos da 

presente demanda, aduzindo, para tanto, que não é responsável pelo 

suposto ilícito praticado em desfavor da requerente, ressalto que o 

instituto da SOLIDARIEDADE previsto no Código de Defesa do Consumidor, 

possibilita que o consumidor escolha em face de quem pretende 

demandar, ou mesmo, demande em face de todos os envolvidos na 

relação consumerista, entre os quais a eventual condenação será 

cumprida. O artigo 7º, parágrafo único, do CDC dispõe que: “Art. 7º 

(omissis) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos 

responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas 

normas de consumo.” E no mesmo sentido o C. STJ já se posicionou: 

“(...)Respondem solidariamente pela indenização todos os responsáveis 

pelo acidente de consumo, inclusive os terceiros que prestaram serviço 

mediante contratação. (STJ - REsp: 686486 RJ 2004/0129046-5, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/04/2009, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2009) Posto isso, 

REJEITO A PRELIMINAR ventilada. “Ex positis”, ACOLHO os EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interpostos mas NEGO-LHE PROVIMENTO em razão da 

solidariedade prevista. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004921-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO ORLI MACEDO MELO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005484-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

SIDINEI FERRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO ORLI MACEDO MELO
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VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007325-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA (ADVOGADO(A))

MENZEL MORITA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RIBEIRO VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008119-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BERNARDO DA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008119-12.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIO BERNARDO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. De 

proêmio, DETERMINO que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE o TRÂNSITO 

em JULGADO da SENTENÇA de ID. 10548416. Ademais, compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de ID. 11805017. Intimada a parte 

exequente a se manifestar, quedou-se inerte. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte 

executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício 

Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso 

quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o 

prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, 

parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do exequente. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 17 de setembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 193/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 R E S O L V E

Art. 1º CONCEDER à servidora FÁTIMA MARIA WANDERLEY SALES, 

Técnica Judiciária, matrícula nº. 4892, lotada na 3ª Vara de Família e 

Sucessões, 08 dias de Licença Nojo, retroativo ao período de 22 a 29 de 

agosto de 2018, em razão de falecimento de seu irmão, Carlos Antonio 

Wanderley Sales, conforme certidão de Óbito incluso.

 Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 10 de setembro de 2018.

Jones Gattass Dias

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 190/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 Considerando os termos da Lei Complementar nº. 04/90;

R E S O L V E

 Art. 1º - LOTAR a servidora SÂMIA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, 

Analista Judiciária, matrícula n.º 37.101, na secretaria da Vara 

Especializada da Infância e Juventude, a partir desta data. Publique-se. 

Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do e. 

Tribunal de Justiça. Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do egrégio Tribunal de Justiça. Várzea Grande, 10 de 

setembro de 2018.

 Jones Gattass Dias

Juiz de Direito Diretor do Foro

Intimação

 Processo n. º 7716-56.2004.811.0002 – CÓDIGO 75262

 INTIMAÇÃO DO DR. ROGERIO CAPOROSSI E SILVA, OAB/MT N.º 6.183, 

para que tome ciência que o processo n.º 7716-56.2004.811.0002 – 

CÓDIGO 75262, da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 215, encontra-se disponível na 

Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 11/09/2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 469451 Nr: 20916-13.2016.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DE MATO 

GROSSO, DABERSON MACHADO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSESSOR TÉCNICO DA VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Feitas essas considerações e, por inexistir qualquer outra providência a 

ser adotada pela Diretoria do Foro, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do 

presente Pedido de Providências, nos termos do art. 18, §2º, alínea “a”, do 

Provimento n.º 05/2008/CM, com as baixas e anotações de 

estilo.Comunique-se o reclamante e a CGJ-MT.P.R. Intimem-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004507-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONES MARIANA DA COSTA GOMES (REQUERENTE)

A. D. C. G. (REQUERENTE)

ANTONIO TRAJANO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIAR LOURENCO GOMES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, nesta data junto 

a estes autos a resposta de Oficio N° 423/2018 da Caixa Econômica 

Federal, ocasião em que intimo a parte autora a se manifestar no prazo 

legal. . VÁRZEA GRANDE, 17 de setembro de 2018. PAULA ADRIANA 

LIMA DE MATOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA 

E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038266-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GLEICE KELIM RAMOS MARTINEZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDENI LINO FIUZA MAIA (REQUERIDO)

HÉLIO DE ARAÚJO MAIA (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO FIUZA MAIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Defiro o pedido n. 14881944. Designo audiência de conciliação 

para o dia 1º/11/2018, às 13:30h. Depreque-se a citação e intimação para 

o requerido no endereço fornecido pela autora em Id. 14881944 . Intime-se 

a autora, por seu patrono. Às providências.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 258437 Nr: 16803-26.2010.811.0002

 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: LBP, ROSANGELA BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CAMPUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA FABIANA GOMES DA 

SILVA - OAB:13015-E., Ozana Batista Gusmão - OAB:4062-OAB-MT, 

SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA - OAB:7149B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

I- Dê-se vista à Defensoria Pública para que, se assim lhe aprouver, 

ratifique a contestação ofertada às fls. 75/76, ou apresente peça diversa, 

já que mantenho a nomeação de fl. 74.

II- Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000367-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. D. A. (ADVOGADO(A))

G. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

S. M. L. C. (PERITO / INTÉRPRETE)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1000367-62.2016.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: intimar as partes paa que no 

prazo de 10 (dez) dias manifeste sobre os honoráios da perita ID 

15260187 Várzea Grande/MT, 17 de setembro de 2018. Nercy Anchieta 

Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000617-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ESTEPHANI MIRANDA EMILIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULYEMERSON RAMOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000617-61.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas intimar a parte autora para que o prazo sw 10 (dez) dias manifste 

sobre oficio Várzea Grande/MT, 17 de setembro de 2018. Nercy Anchieta 

Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001452-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. O. (RÉU)

S. S. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

J. C. P. (TESTEMUNHA)

R. F. D. S. (TESTEMUNHA)

A. F. D. S. (TESTEMUNHA)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1001452-49.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público e Defensoria Pública para ciência da decisão que 

designou audiência de ID 15204610. Várzea Grande/MT, 17 de setembro 

de 2018. Edith Garcia Analista Judiciária

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265287 Nr: 4413-87.2011.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDR, MDR, PRISCILA CRISTIANI FAVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DOMINGOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, Franciany Maria da Silva Alcantara - OAB:11854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS EVANDRO GIAROLA- 

DEFENSORIA PUBLICA PR - OAB:24892

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos...Sentença...01. Homologo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, a transação de fls. 73/74, celebrada nestes autos de 
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execução de alimentos movida por B.D.R e M.D.R, representadas pela sua 

genitora PRISCILA CRISTIANI FAVERO, contra MARCELO DOMINGOS 

RODRIGUES.02. Por outro lado, suspendo a execução. Havendo notícias 

do cumprimento do aludido acordo, venham os autos conclusos.03. 

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, Mirthes Evanys Augusta 

da Silva, digitei.

Várzea Grande, 14 de setembro de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 432729 Nr: 2625-62.2016.811.0002

 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: ECDAC, NRDAC, MMBDAC, NVDAC, LBDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCI JACQUES ANDRADE - 

OAB:OAB-7226/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:19458/O

 Processo nº. 2625-62.2016.811.0002.

Código nº. 432729.

 VISTOS etc.

HOMOLOGO, PARCIALMENTE, POR SENTENÇA, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos, o acordo realizado entre as partes (fls. 74v, 

cláusula 6ª), em consonância com a manifestação do Ministério Público 

(fls. 78v), no tocante a pensão alimentícia. O genitor pagará à título de 

alimentos, o percentual de 47,2% de um salário mínimo pelo período de 

seis meses, atualmente R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), 

iniciando em Agosto de 2018 e o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

equivalente a 52,5% do salário mínimo de forma definitiva. O genitor arcará 

ainda com 50% das despesas extraordinárias. A pensão será paga até o 

5° dia útil do mês. A pensão será depositada em conta bancária em nome 

da genitora, Maria Margarete Bueno de Almeida Cruz, Banco Bradesco, 

Agencia 3331-6, Conta Corrente 0010512-0.

 Os demais assuntos estão sendo discutidos no PJE nº 

1003322-32.2017.8.11.0002, motivo pelo qual serão analisados naqueles 

autos.

 P. R. I.

Isento de custas (fls. 20 e 55).

 Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 14 de Setembro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 22149 Nr: 2655-59.2000.811.0002

 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: VDCQDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline Santos Damaceno - 

OAB:7065, THIAGO OPOLSKI - OAB:339934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENE CORASSA - OAB:4972

 Vistos etc.

Inicialmente, defiro o desarquivamento dos autos.

Em suma, a parte exequente requer o pagamento da verba alimentar em 

atraso, sob pena de prisão, bem como pugna pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita.

É o necessário. Fundamento e Decido.

Pretende a exequente o processamento do feito fundado em título judicial 

(art. 528, do CPC/2015), que se aplica no que couber ao rito da coerção 

pessoal.

Contudo, a presente execução pelo rito da prisão, visa a cobrança dos 

meses de Abril/2016 a Fevereiro/2018, conforme descrito em sua petição.

Pois bem. Inicialmente, a luz do que preconiza a Súmula 309 do STJ, a 

execução pelo rito da prisão deve compreender até as 3 (três) últimas 

prestações anteriores ao pedido, senão vejamos:

Súmula 309. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

Por esta razão, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias emende a inicial, nos termos do art. 321, p.ú., do CPC/2015, 

adequando o pedido ao procedimento correto estabelecido em lei, bem 

como indicando os meses que pretende executar a obrigação, sob pena 

de indeferimento da inicial.

No mesmo termo, deverá a exequente cumprir o disposto no art. 523 e art. 

524, ambos do CPC/2015, no prazo legal.

Além disso, DETERMINO que a parte autora emende à inicial, acostando 

Instrumento de Mandato em nome da Sra. DEBORA CAROLINA QUEIROZ 

DE SOUZA LIZ, para os devidos fins de direito, conforme determinam os 

artigos 18 e 105, ambos do CPC/2015, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Com aporte aos autos, volva-me concluso.

Intime-se. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1008144-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGARD PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA MADALENA IBARROLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008144-30.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA MADALENA 

IBARROLA Vistos etc. Defiro a gratuidade de justiça postulada, com 

escoro no art. 98 do CPC/2015. Nos termos do art. 178, I, do CPC/2015, 

ouça-se o representante do Ministério Público e, em seguida, conclusos. 

Cumpra-se. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006357-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEIDIANY PEREIRA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

VIVIANE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006357-63.2018.8.11.0002. REQUERENTE: LEIDIANY PEREIRA DE SOUZA 

SILVA, VIVIANE PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Vistos etc. Acolho a competência 

declinada no id. n. 14425837 e recebo o feito no estado em que se 

encontra. Defiro a gratuidade de justiça postula, com escoro no art. 98, do 

CPC/2015. Trata-se de requerimento para expedição de Alvará Judicial 

nos termos da Lei 6.858/80, proposto por LEIDIANY PEREIRA DE SOUZA e 

VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, para levantamento dos valores deixados 

junto à Administradora de Consórcio Honda, referente a uma cota de 

consórcio da qual o de cujus EDVALDO SILVA DE SOUZA era titular. 

Diante dos elementos trazidos nos autos, DETERMINO que a secretaria 

deste juízo, encaminhe Ofício a Administradora de Consórcio Honda, 

requisitando demonstrativos de eventuais valores a serem pagos ao de 

cujus EDVALDO SILVA DE SOUZA, inscrito sob o CPF n.º 242.388.992-53, 

referente ao Gropo-Cota R-D: 32191-427-1-3, e/ou eventualmente 

qualquer outra cota de consórcio em nome do extinto junto a empresa, o 
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qual deverá ser informado no prazo máximo de 30 (trinta) dias do 

recebimento desta, sob pena do crime descrito no art. 330 do Código 

Penal. Instrua os ofícios com cópias dos documentos pessoais do de 

cujus (RG, CPF e Termo de Adesão etc.), para subsidiar as informações 

solicitadas. Com aporte aos autos, concluso. Intime-se. Oficie-se. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002040-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSEFINA GREGORIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Marcos Antonio dos santos Valle (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNILZA SEBASTIANA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002040-22.2018.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITO SANTANA DOS 

SANTOS, JOSEFINA GREGORIA DE OLIVEIRA REQUERIDO: EDNILZA 

SEBASTIANA DOS SANTOS Vistos etc. Acolho a competência declinada e 

recebo o feito no estado em que se encontra. Trata-se de requerimento 

para expedição de Alvará Judicial nos termos da Lei 6.858/80, proposto 

por BENEDITO SANTANA DOS SANTOS e JOSEFINA GREGORIA DE 

OLIVEIRA SANTOS, para levantamento dos valores deixados em uma 

conta junto ao Banco do Brasil, da qual a de cujus EDNILZA SEBASTIANA 

DOS SANTOS era titular. Desta feita, havendo ofício-resposta da 

Instituição Bancária indicando o valor retido existente, DETERMINO que 

seja oficiado o INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social), buscando 

informativos se há outros beneficiários/dependentes da de cujus, o que 

também deverá ser informado no prazo de 30 (trinta) dias a contar do 

recebimento da presente decisão. Instrua o ofício com cópia dos 

documentos da de cujus contidos na inicial (RG e CPF), para subsidiar as 

informações solicitadas. Intime-se. Oficie-se. Com aporte aos autos, 

conclusos. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006019-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES (ADVOGADO(A))

ELIODETE DOMINGAS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTO DOMINGOS DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006019-89.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ELIODETE DOMINGAS DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: ERIVELTO DOMINGOS DE FIGUEIREDO Vistos 

etc. Inicialmente, acolho a emenda a inicial, bem como concedo os 

benefícios da justiça gratuita nos termos do art. 98, do CPC/2015. Cuida-se 

de AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CURATELA, ajuizada por ELIODETE 

DOMINGAS DE FIGUEIREDO, em face de ERIVELTO DOMINGOS DE 

FIGUEIREDO, ambos devidamente qualificados nos autos. A requerente 

informa que é irmã do requerido, sendo este portador do CID n. F70, 

conforme laudo médico assinado pelo Dr. Nicolau Avila Cruz, inscrito no 

CRM/MT n. 2761. Ademais, aduz que a Sra. ALZITA DEONIZIA DE 

OLIVEIRA era curadora do interditado, porém veio a óbito, conforme 

documento anexo, razão pela qual justifica a necessidade da modificação 

da curatela. Alega a autora que em decorrência da enfermidade, o irmão 

não possui o necessário discernimento para a prática dos atos civis, bem 

como encontra-se impossibilitado de receber e movimentar o benefício 

recebido junto ao INSS. Pugna pela interdição do requerido com os efeitos 

da tutela antecipada em liminar, nomeando a requerente provisoriamente 

como sua curadora. Com a inicial vieram vários documentos. Os autos 

vieram-me conclusos e fora determinada a emenda à inicial, de modo que 

a parte autora adequasse a Ação de Interdição com Nomeação de 

Curador Provisório para Modificação de Curatela, haja vista que o 

interditando possuía como curadora a Sra. ALZITA DEONIZIA DE 

OLIVEIRA. É o breve relato. Fundamento e Decido. Considerando os fatos 

narrados na exordial e a documentação contida nos autos, DEFIRO o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, e em atenção ao 

disposto no art. 749 do Código de Processo Civil, nomeio, provisoriamente, 

a Sra. ELIODETE DOMINGAS DE FIGUEIREDO, curadora do interditando 

ERIVELTO DOMINGOS DE FIGUEIREDO. Lavra-se o termo de compromisso. 

Ademais, tendo em vista o documento acostado no id n. 14181858, desde 

já, nos termos do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, fica desde 

logo nomeado Curador à lide o ilustre representante do Núcleo de Prática 

Jurídica da Univag, que patrocinará os interesses do interditando. 

Dê-se-lhe vista dos autos, pelo prazo legal. Desde já, determino a 

realização de perícia médica no interditando, com o fito de atestar o grau 

de incapacidade (art. 753 do CPC/2015). Ademais, diante da informação 

contida no ofício nº 078/2018, de que a POLITEC não dispõe de meios para 

realização de perícia médica, NOMEIO para a realização da perícia, 

conforme o “Guia peritos médicos - Mato Grosso - ANADEM” a DRA. 

JOSEANE APARECIDA LOPES DA SILVA, médica psiquiatra perita, com 

endereço profissional na Rua Sírio Libanesa, 240, apartamento 101, bairro 

Popular, Cuiabá-MT, telefone nº: (65) 99200-0062 e (65) 98424-5242, e 

e-mail para contato: jolopes@bol.com.br. Tendo em vista ser a parte 

autora, beneficiária da gratuidade da justiça, em observância à Resolução 

232 do CNJ, fixo os honorários do perito em R$ 1.000,00 (hum mil reais) 

(art. 504, § 4º da CNGC). Intime-se a perita nomeada acerca da nomeação. 

Em sendo aceita a nomeação, deverá apresentar currículo e comprovar 

especialização, bem como confirmar os contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais, bem como designar data, horário e local para início dos 

trabalhos, o que deverá ser comunicado nos autos de forma a possibilitar 

aos assistentes técnicos o acompanhamento da perícia, devendo ser 

intimados da data designada, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 

(artigo 465, §2º, incisos I, II e III, e art. 466, § 2º, ambos do CPC). A 

Senhora perita deve ser advertida para responder com clareza e 

objetividade os seguintes quesitos formulados, devendo fornecer o laudo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se 

for essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, 

para apreciação judicial. Albergado pelo artigo 357, §8º, do CPC, fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias, após o aceite do encargo, para apresentação de 

laudo (art. 465, CPC). Faça-se constar as observações dos artigos 466, 

§2º; 474 e 476 do CPC. a) De que espécie de doença sofre o (a) 

interditando (a)? Classificá-la cientificamente. b) Essa moléstia – se 

existente – é de molde a comprometer, no (a) interditando (a), suas 

faculdades de discernimento, afetividade ou orientação psíquica? c) 

Essas condições psicopatológicas impedem o (a) interditando (a) de reger 

sua pessoa e bens, tornando-o incapaz para vida civil? d) Essa 

incapacidade é relativa ou absoluta? e) Sua moléstia (se de alguma sofrer) 

é reversível, periódica, curável ou permanente? f) Indicar 

especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá 

necessidade de curatela (exigência do artigo 753, § 2º, do Código de 

Processo Civil). g) Queira o ilustre perito acrescentar os esclarecimentos 

que, a seu profissional e científico juízo, possam ser úteis ao deslinde do 

feito. Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo como de 15 (quinze) dias. Apresentado o laudo 

pericial, expeça-se certidão em favor do médico perito, com o valor dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 507, §3°, da CNGC c/c art. 91, § 3º do CPC). Faculto às 

partes a indicação de assistente técnico e quesitos complementares, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 465, §1º, II e III, do Código de 

Processo Civil. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (Art. 477, § 

1°, do Código de Processo Civil). Após, vista ao Parquet. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. (Assinado Digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008364-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOCELIA CARDOSO DE ALBUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008364-28.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JOCELIA CARDOSO DE 

ALBUS REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos etc. Trata-se de requerimento 

para a expedição de Alvará Judicial, proposto por JOCÉLIA CARDOSO DE 

ALBUS SANTOS, com o fito de obter autorização judicial para proceder a 

venda de um veículo em nome de RAYSSA NIAGRA ALBUES, pessoa de 

quem detém o munus de curadora. Alega a autora que por ser Curadora 

de RAYSSA NIAGRA ALBUES, se utiliza do benefício de isenção de 

impostos para aquisição de veículos novos para Portadores de 

Necessidade Especiais, e que pretende efetuar a troca do veículo atual 

por um mais novo. Ocorre que, para a efetivação desta troca, é exigido 

pelo DETRAN, a apresentação de um Alvará Judicial, razão pela qual a 

autora justifica a judicialização da presente demanda. Contudo, denota-se 

dos autos que a parte autora não acostou cópia do termo de curatela, 

tampouco documento do veículo sob o qual está a pretensão da 

autorização judicial para proceder a venda. Destarte, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, (Art. 321 do CPC/2015) 

emendar a inicial, juntando aos autos cópia do termo de curatela, que a 

nomeou como curadora de RAYSSA NIAGRA ALBUES (Art. 320 do 

CPC/2015), bem como deverá anexar aos autos cópia do documento do 

veículo que se pretende vender, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumprida a determinação supracitada, imediatamente conclusos. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) Carlos Roberto Barros de Campos 

Juiz de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001529-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Tomás Roberto Nogueira (ADVOGADO(A))

ROBERTO DIAS DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

ROSANE COMINETTI PIRAN (REQUERENTE)

VALCIR JOSE PIRAN (REQUERENTE)

JULIANO FABRICIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS FABRICIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

HERMES GONCALO FERREIRA (REQUERIDO)

ADRIANE MARIOTTI (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

DALCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

CARLOS MANIOTO (REQUERIDO)

DAGMAR JULIANA BERNARDI JACOB (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do 

artigo 393 da CNGC, procedo a INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte 

interessada, nos autos da carta precatória cível distribuída para a 1ª Vara 

Cível da Comarca de Várzea Grande – MT no PJE, para no prazo de cinco 

(05) manifestar acerca da certidão do (a) Senhor (a) Oficial de Justiça ID 

n. 14774747 de 16/08/18, sob pena de devolução da carta precatória caso 

permaneça inerte por mais de 30 (trinta) dias. VÁRZEA GRANDE, 17 de 

setembro de 2018. SEDE DO 1ª 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) 36861848

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001529-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Tomás Roberto Nogueira (ADVOGADO(A))

ROBERTO DIAS DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

ROSANE COMINETTI PIRAN (REQUERENTE)

VALCIR JOSE PIRAN (REQUERENTE)

JULIANO FABRICIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS FABRICIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

HERMES GONCALO FERREIRA (REQUERIDO)

ADRIANE MARIOTTI (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

DALCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

CARLOS MANIOTO (REQUERIDO)

DAGMAR JULIANA BERNARDI JACOB (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do artigo 393 da CNGC, 

procedo a INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte interessada, nos 

autos da carta precatória cível distribuída para a 1ª Vara Cível da Comarca 

de Várzea Grande – MT no PJE, para no prazo de cinco (05) manifestar 

acerca da certidão do (a) Senhor (a) Oficial de Justiça ID n. 14774747 de 

16/08/18, sob pena de devolução da carta precatória caso permaneça 

inerte por mais de 30 (trinta) dias. VÁRZEA GRANDE, 17 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000809-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA (ADVOGADO(A))

MMARRA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE SOUZA TRANSPORTE - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 393 da CNGC, procedo a INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte requerente, nos autos da carta precatória cível 

distribuída para a 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT como 

Processo Judicial Eletrônico (PJE), para no prazo de cinco (05) manifestar 

acerca da certidão do (a) Senhor (a) Oficial de Justiça ID n. 11817684 de 

20/02/18, sob pena de devolução da carta precatória caso permaneça 

inerte por mais de 30 (trinta) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 61006 Nr: 6574-51.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORBON NEVES & NEVES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAX - TELEFONIA E TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO NOEL MAZETO - 

OAB:OAB/MT 3887

 Processo nº 6574-51/2003 (Cód. 61006)

Vistos...

Defiro o pedido de fls. 291, quanto à penhora online via Renajud. 

Mantenham-se os autos para as providências.

Relativamente ao pedido de quebra do sigilo patrimonial dos devedores via 

Infojud, o pedido de cumprimento de sentença tramita há vários anos sem 

a satisfação da dívida, inclusive, o processo de conhecimento foi proposto 

há aproximadamente 15 (quinze) anos, e a despeito da parte não ter 

requerido exaustivamente diligências na busca de bens pela parte 

credora, a quebra do sigilo patrimonial certamente acelerará a satisfação 

do crédito, por não ter dúvidas de que a devedora claramente vem-se 

furtando da obrigação.

Assim, em aplicação dos princípios da razoável duração do processo, 

celeridade processual e que a execução corre ao interesse do credor, 

defiro o pedido de quebra do sigilo patrimonial da parte devedora pelo 

sistema Infojud.

Ainda, defiro a expedição de certidão para fins de protesto, que deverá 

ser entregue à credora.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 25 de julho de 2018.
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Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 449334 Nr: 11542-70.2016.811.0002

 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: CAMILA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA E. DO NASCIMENTO - 

OAB:MT 17.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16.780-BA

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta 

Ação Indenização por Danos Morais para tão somente CONDENAR a corré 

Claro S/A a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, que fixo em 

R$ 10.000,00 (dez mil reais).Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

quanto à obrigação de fazer, consistente no restabelecimento da linha 

móvel (65) 8122-1503.Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá 

ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento, considerando tratar-se de 

relação contratual.Pelo princípio da sucumbência e por entender que o 

autor decaiu em parte mínima, condeno a ré ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias em favor da autora, estas 

arbitradas em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2º, do NCPC.Deverá a ré recolher as custas processuais com 

base na condenação, cabendo-lhe emitir guia a partir do site do TJMT, sob 

pena de anotação à margem da distribuição e poder ser movida Execução 

Fiscal.Transitada em julgado e não havendo manifestação, ao arquivo com 

as devidas baixas.Esta sentença é publicada no seguinte endereço 

eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 329866 Nr: 26168-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS DE CASTRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 

- OAB:9372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661

 Processo n° 26168-02/2013 (Cód. 329866)

Vistos...

Realizadas diligências pelo sistema Bacenjud foi informado o bloqueio total 

da dívida em contas da parte devedora, ou seja, R$ 28.296,78, conforme 

peças de detalhamento em anexo, que determino a juntada.

Procedo à transferência dos valores. Aguarde-se resposta da Conta 

Única do TJ confirmando a transação eletrônica.

Certifique a Sra. Gestora o decurso do prazo para impugnação, inobstante 

constatar que já se esvaiu por ter sido a parte intimada em março/2018 

(fls. 142).

Feito isso, ao credor para manifestar-se. Havendo concordância, 

conclusos para extinção. Caso contrário, venham-me para análise.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 12 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 282270 Nr: 1050-58.2012.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR GARCIA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 Processo nº 1050-58/2012. (Cód. 282270)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 12 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 397640 Nr: 10091-44.2015.811.0002

 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 EDMILSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD 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

 Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais.Em decorrência, REVOGO a tutela de fls. 30, determinando que se 

expeça contramandado.Condeno o autor ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da ré, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, com a ressalva do art. 98, § 

3º, do CPC . Custas processuais pelo autor, cuja obrigação deverá ser 

suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.Condeno o autor, também, ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81).Esta sentença é 

p u b l i c a d a  n o  s e g u i n t e  e n d e r e n ç o  e l e t r ô n i c o : 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 370048 Nr: 19479-05.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIZE PAES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBSON MOREIRA, VANDI VALDI 

EVANGELISTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DE OLIVEIRA CORRÊA - 

OAB:11327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 19479-05/2014 (Cód. 370048)

Vistos...

Realizadas diligências pelo sistema Bacenjud foi realizado o bloqueio 

parcial em contas da parte devedora, ou seja, R$ 7,71, R$ 7,63 e R$ 

891,50, conforme peças de detalhamento em anexo, que determino a 

juntada.

Procedo à transferência de R$ 891,50, bem como, ao desbloqueio dos 

demais valores por serem ínfimos. Aguarde-se resposta da Conta Única 

do TJ confirmando a transação eletrônica.

Em pesquisa no sistema Renajud realizei o bloqueio do veículo VW Gol, 

placas AMR-8155, de propriedade de Vandi Valdi Evangelista Junior, 
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conforme documentos anexos.

Inobstante serem os devedores revéis na fase de conhecimento, 

intimem-nos da penhora realizada nos endereços indicados no extrato da 

Receita Federal (Infoseg), com a ressalva dos arts. 77, V , 274 e 

parágrafo único , 876, §2º , e 513, § 2º, II, do NCPC , quais sejam:

- Debson Moreira: Av. Rio de Janeiro, n.° 1016 Quadra 04, Bairro Centro 

Sul (Nova Várzea Grande), CEP 78135-710, em Várzea Grande;

- Vandi Evangelista: Av. Couto Magalhães, n.° 1069, Centro, 78.110-400, 

em Várzea Grande.

Sem prejuízo, à credora para impulso do processo e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 12 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 218737 Nr: 14131-16.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA TRENTIN - 

OAB:45.553/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 731/08 (Cód. 218737)

Vistos...

Realizadas diligências pelo sistema Bacenjud no CNPJ da empresa 

devedora e CPF de seu sócio, que por ser micro empresa individual 

entendo desnecessária a formação do incidente de desconsideração por 

confundir-se a pessoa natural com a jurídica, foi informado o bloqueio 

parcial da dívida em contas da parte devedora, ou seja, R$ 2,60 e R$ 

343,43, conforme peças de detalhamento em anexo, que determino a 

juntada.

Procedo ao desbloqueio de R$ 2,60, por ser ínfimo, bem como, à 

transferência do outro valor. Aguarde-se resposta da Conta Única do TJ 

confirmando a transação eletrônica.

À credora para manifestar-se, requerendo o que de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 13 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 374544 Nr: 22712-10.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON GONÇALVES ME, EVANDRO ARAUJO 

GONÇALVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B, DENNER BARROS MASCARENHAS BARBOSA 

- OAB:OAB/MT 13.245-A, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:MT 15.410

 Processo n° 22712-10/2014 (Cód. 374544)

Vistos...

Corrijam-se os dados de distribuição para fazer constar “Cumprimento de 

Sentença”, e não “Procedimento de Cumprimento de Sentença”.

Realizadas diligências pelo sistema Bacenjud foi informada a inexistência 

de valores em contas da parte devedora, conforme peças de 

detalhamento em anexo, que determino a juntada.

À credora para impulso do processo e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 13 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 350539 Nr: 16220-02.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRA J. METELO TRANSPORTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:

Nome do(a) Citando(a):

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 329857 Nr: 26161-10.2013.811.0002

 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: FERNANDO DE SOUSA DA CONCEIÇÃO

 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:13431-A

 Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 03 de outubro de 2018, ás 12:00 horas, por hora de 

chegada, na dependencia do Forum de Varzea Grande, na sala de 

realização de pericia- perito grafotecnico Ruy de Souza Gonçalves

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 411351 Nr: 17388-05.2015.811.0002

 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: ADALGISA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:MT 10.208

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 29 de outubro de 2018, ás 12:40 horas, por hora de 

chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - medico perito, na 

Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º andar, sala 908, 

centro, Cuiabá - telefone 996011639

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 276513 Nr: 19969-32.2011.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDRA KRISTINA SILVA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA ALVES MADUREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILVA ALVES - 

OAB:8882, RONAN JACKSON COSTA - OAB:4.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 326912 Nr: 23236-41.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL FOODS SOCIEDADE DE PREVIDÊNICA PRIVADA 

-BFPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON LUIZ DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CORDELLA RIBEIRO - 

OAB:PR 41.289

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 382531 Nr: 410-50.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILIO GARCEZ JORTE FILHO, ANA 

MACIEL JORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:

Nome do(a) Citando(a):

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:Processo n° 410-50/2015. (Cód. 382531)

Vistos...

Por verificar que até o momento o réu não foi citado, e levando em 

consideração que as buscas de endereço realizadas indicaram os 

mesmos endereços constantes nos autos, hei por bem, nos termos do art. 

246, IV do CPC, deferir a citação da parte ré via edital.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432280 Nr: 2328-55.2016.811.0002

 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: WASHINGTON MARCONDES CURVO FELIX MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

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

MARQUES - OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 351,70, totalizando em R$ 

765,10, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 286103 Nr: 5287-38.2012.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA RAMALHO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PAULA COSTA - 

OAB:10952/MT

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

OAB:MT/13.842-A, MARIANA CRISTINA C. DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MT 15.549

 Processo n.º 5287-38/2012 (Cód. 286103)

Vistos...

Diante da juntada de documentos sigilosos, anote-se na capa dos autos a 

restrição de acesso a pessoas e advogados não habilitados.

Ao converter o feito em diligência e determinar a exibição pela Secretaria 

de Administração de Estado do Estado de Mato Grosso dos holerites da 

autora no período de maio/2005 a dezembro/2011 (fls. 263), o ofício de fls. 

265 foi confeccionado com período equivocado, ou seja, maio/2015 a 

dezembro/2011, sendo atendido pela SAD/MT a ordem englobando 

janeiro/2011 a dezembro/2015 (fls. 268/280).

A despeito da irresignação da autora de que os documentos já teriam sido 

juntados, não os vi nos autos, mas apenas período posterior, sendo 

necessária tal prova a fim de aclarar as teses conflitantes das partes.

Assim, determino a expedição de novo ofício à SAD para que informe o 

período indicado na decisão de fls. 263, ou seja, maio/2005 a 

dezembro/2011.

Com a resposta, às partes para manifestação no prazo comum de 10 

(dez) dias e conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 11 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 345936 Nr: 12559-15.2014.811.0002

 AÇÃO: Habeas Data->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA RAMALHO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:MT. 6508, VANESSA PAULA COSTA - OAB:10952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTE o pedido feito neste Habeas Data, 

RESOLVENDO O MÉRITO na forma do art. 487, I, do NCPC.Deixo de aplicar 

ao caso o disposto no art. 13, I, da Lei n.º 9.507/97 , por verificar já terem 

sido prestadas as informações solicitadas, o que, inclusive, foi observado 

pelo parquet.Feito sem custas ante o disposto no art. 21, da supra citada 

Lei.Diante da ausência de vedação expressa à fixação de honorários 

advocatícios e aplicando-se o princípio da causalidade, além do que a Lei 

Mandamental não se aplica in casu, arbitro honorários advocatícios em 

favor da impetrante no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 85, § 8o, primeira parte, do NCPC, e considerando que a 

impetrada de pronto atendeu à solicitação e prestou as 

informações.Transitada em julgado e não havendo manifestação, ao 

arquivo com as devidas baixas.Esta sentença é publicada no seguinte 

endereço eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003409-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS (ADVOGADO(A))

DANIELY VIEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003409-22.2016.8.11.0002. 
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AUTOR(A): DANIELY VIEIRA RODRIGUES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Intime-se o autor, para no prazo 

de cinco dias, indicar especificadamente qual é a prova pericial de seu 

interesse, sob pena de preclusão. Feito isso, conclusos para designação 

de audiência. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000438-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER PINTO DE ARRUDA SILVA (AUTOR(A))

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000438-30.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): WALTER PINTO DE ARRUDA SILVA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Trata-se de 

Embargos Declaratórios opostos pela ré, argumentando existir contradição 

em relação aos valores sucumbenciais fixados. Os embargos de 

declaração são cabíveis quando houver na decisão/sentença embargada 

qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Também são 

admitidos para correção de eventual erro material, conforme preconizado 

pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a 

alteração ou modificação do julgado. No caso em apreço, o embargante 

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. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005396-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLENE FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

AFONSO WINTER JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELONETH - HABITACAO, CONSULT E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005396-93.2016.8.11.0002. 

Vistos etc. Torna prejudicado o petitório acostado no Id. 4487317, uma vez 

que já passada a data designada para realização da audiência de 

conciliação, e ainda que a parte requerida não fora citada com a 

informação dos correios “mudou-se”. Assim, diante do ARMP devolvido no 

Id. 6761834, intime-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

trazendo o endereço atualizado da parte requerida. Prazo: 10 dias. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 17 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007947-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MASSAYUKI YAMAMOTO (AUTOR(A))

DECIO JOSE TESSARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACI FERREIRA GONCALVES NETO (RÉU)

Glaucia Polliana M. D. Gonçalves (RÉU)

Vagner Ferreira Gonçalves - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007947-12.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANTONIO MASSAYUKI YAMAMOTO RÉU: VAGNER FERREIRA 

GONÇALVES - ME, JOACI FERREIRA GONCALVES NETO, GLAUCIA 

POLLIANA M. D. GONÇALVES Vistos. Defiro o requerimento constante na 

petição de id. 15270613; expeça-se novo mandado para a citação da 

requerida Glaucia Polliana Miranda Deluqui Gonçalves no endereço 

informando. Consigne no mandado que, caso o oficial de justiça suspeite 

da ocultação da parte ré, deverá proceder a citação com hora certa, nos 

termos do art. 227 do CPC. Em sendo feita a citação com hora certa 

,deverá a escrivã enviar ao réu carta dando-lhe ciência de tudo, nos 

termos do art. 254, do CPC. Sem prejuízo, manifeste-se o autor quanto à 

devolução da correspondência constante no id. 15286714. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 17 se setembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445445 Nr: 9626-98.2016.811.0002

 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: JUAREZ FRANÇA MENDES

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

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

MARQUES - OAB:18.047/MT

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

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 160,12 totalizando em R$ 

573,52, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118078 Nr: 7142-23.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU GONÇALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCANTIL ANDRÔMEDA LTDA (ORION 

VEÍCULOS), ITAÚ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA EVANGELISTA DIAZ 

- OAB:187011/SP, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, 

OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7670, Rodrigo Pouso 

Miranda - OAB:12333, ROGÉRIO NUNES GUIMARÃES - OAB:6569

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 2.115,75 e da taxa judiciária no valor de R$ 2.115,75, totalizando em R$ 

4.231,50 conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305397 Nr: 1062-38.2013.811.0002

 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: MAURO CEZAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FERREIRA DA SILVA, LEONOR 

ALDINA GIROTO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS ALESSANDRA MOREIRA 

PAZUCH - OAB:13.291/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

5.393,89 e da taxa judiciária no valor de R$ 5.230,79, totalizando em R$ 

10.624,68, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 311861 Nr: 7922-55.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA POMPEU DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TELES DE OLIVEIRA - 

OAB:14455-E/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CÉSAR DE 

MAGALHÃES - OAB:14.445/MT

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 877,22 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 

insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 12.698,53, mas 

que não deve ser de todo desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se a parte 

executada executada via DJE por intermédio de seu advogado (art. 854, 

§2º, NCPC), podendo este suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, 

nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – No mais, intime-se o credor a indicar outros bens do devedor passíveis 

de penhora ou requerer o que entender de direito, visando dar seguimento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 4 – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 262875 Nr: 1977-58.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN 

LTDA-COLÉGIO MASTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE PIRES PESSOA SIMONATO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228 

OAB/MT, RONIMÁRCIO NAVES ADVOGAOS - OAB:143 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

No mais, DEFIRO o pleito de inclusão do nome do devedor em cadastro de 

inadimplentes, devendo a Sra. Gestora providenciar o necessário via 

SERASAJUD.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 55498 Nr: 1613-67.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ZANCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR GROSSKLAUS CAMPINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID SOUZA EICKHOFF - 

OAB:OAB/MT 10.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO PINHEIRO CREPALDI 

- OAB:6616

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Do mesmo modo, restou infrutífera a tentativa de penhora de veículo via 

Sistema RENAJUD, consoante resposta das pesquisas respectiva, em 

anexo.

Por fim, considerando que o exequente esgotou, sem êxito, os meios 

administrativos na busca de bens em nome do devedor, DEFIRO o pedido 

de expedição de ofício eletrônico à Receita Federal, via sistema INFOJUD, 

extraindo-se informações da parte executada referentes aos 02 últimos 

anos fiscais, em anexo.

ATENTE-SE PARA QUE AS INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS 

DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DO EXECUTADO NÃO SEJAM 

JUNTADAS AS AUTOS, POR SE TRATAREM DE DOCUMENTOS 

SIGILOSOS, DEVENDO AS MESMAS SER ARQUIVADAS EM PASTA 

PRÓPRIA, CONFERINDO-SE AO EXEQÜENTE APENAS O DIREITO DE 

CONSULTÁ-LAS EM CARTÓRIO.

 Assim, deverá o credor, no prazo de 15 dias, requerer o que entender de 

direito.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 338708 Nr: 6877-79.2014.811.0002

 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: VALDELINO FERREIRA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYLENE DE NAZARÉ FURTADO LUSTOSA DA 

SILVA, UNISUL INFORMÁTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMARAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo do edital de notificação, sem qualquer 

manifestação. Certico ainda, nos termos do art. 729 do CPC, que 

encaminho intimação ao autor par retirar os autos supra decritos, no prazo 

de 10 dias, tudo em conformidade com a decisão de fls. 248.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 101587 Nr: 10743-76.2006.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO ROBERTO BOFF-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, Priscilla Bastos Tomaz - OAB:8659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ranielly Gonçalina Leite - 

OAB:14433

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.
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Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 230499 Nr: 10611-14.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA CRISTINA BORGES, MAURILIA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:MT 5.994, MAURO 

BASTIAN FAGUNDES - OAB:8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$ 1,30 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$ 10.896,32, não sendo 

suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação do executado 

e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que procedo ao 

seu desbloqueio (ordem em anexo).

Da mesma forma, restou infrutífera a tentativa de penhora de veículo via 

Sistema RENAJUD, consoante resposta da pesquisa respectiva, em 

anexo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, consignando 

que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas on line 

deverão ser instruídas com provas de alteração da situação financeira 

dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que se mostra 

inadmissível.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 272493 Nr: 14207-35.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA FARIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOM JESUS DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL DEMIM GOMES 

DE CARVALHO - OAB:10891/MT, FÁBIO AZEM CAMARGO - 

OAB:19238-B, HITALLO RICARDO PANATO PASSOS - OAB:15766, 

MARCIA PANATO PASOS - OAB:17670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nada obstante os autos encontrarem-se conclusos para extinção do feito 

por abandono, compulsando-os verifico que a parte autora protocolou 

petição às fls. 73/77, a qual não foi devidamente analisada, pelo que 

passo a fazê-lo:

Para apreciação dos requerimentos formulados no supracitado petitório, 

necessário se faz a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 (dez) dias.

Com relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, 

deverá a parte autora proceder nos termos do art. 134 §1º do CPC.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268095 Nr: 15569-72.2011.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reivindicatório da 

parte autora e acolho a exceção de usucapião arguida pela requerida, e 

consequentemente, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.Pela sucumbência, 

condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, considerando o valor ínfimo atribuído ao valor da causa, por 

apreciação equitativa arbitro os honorários advocatícios no importe de 

R$1.000,00 (mil reais), considerando o zelo do profissional; a natureza e a 

importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido das partes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 303927 Nr: 24883-08.2012.811.0002

 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:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vale dizer: não se criaram as varas especializadas de direito bancário a 

partir do critério nominal– é Banco, então deve ser julgado na vara 

especializada! O que está sob pálio da vara especializada são as matérias 

que, como o próprio Provimento salienta, demandam a abordagem de 

questões financeiras, como: “...as ações oriundas de abertura de crédito 

em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões 

de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida” (art. 1º, I, § 1º do Provimento nº 004/2008). Está 

óbvio, tanto para os juízos especializados, quanto para os que respondem 

pelos feitos gerais, que a competência das varas especializadas não se 

mede pela existência de uma atividade empresarial específica (Bancos e 

instituições de crédito), mas sim, pela especialidade da matéria jurídica que 

deva ser tratada.” Ante o exposto, reputo que este Juízo não é 

competente para a análise do feito, pelo que determino o retorno dos autos 

à Vara Especializada em Direito Bancário para nova apreciação do 

declínio, caso assim entenda pertinente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 292681 Nr: 12566-75.2012.811.0002

 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: MARIA JOSÉ DA SILVA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETTAMERO E OLIVEIRA LTDA, TODESCHINI 

S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:MT 14.615, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - 

OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:MT 6.950

 Vistos.

Aportou-se aos autos petição em que a requerida informa o cumprimento 

do acordo, requerendo a extinção do feito com fulcro no art. 924, II, do 

CPC (fls. 232).

Da análise dos autos constata-se que já foi proferida sentença 

homologatória (fls. 227) e não houve pedido de cumprimento do acordo. 

De tal modo, não se mostra cabível a prolação de nova sentença 

extinguindo o processo de execução por ter sido satisfeita a obrigação, 
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nos termos do art. 294, II, do CPC.

Assim sendo, certifique-se o trânsito em julgado da sentença 

homologatória (fls. 227), após arquive-se o presente feito com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 316421 Nr: 12785-54.2013.811.0002

 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: MARIA APARECIDA DE MELO VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - 

UNIÃO TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:MT 11.166, ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - OAB:MT 

13.786

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 167/177).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 433138 Nr: 2889-79.2016.811.0002

 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: REGINALDO SILVA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório proposta por 

Reginaldo Silva de Arruda em desfavor de Porto Seguro S/A, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito expostos na exordial.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo (fls. 117/118), 

pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do processo.

A requerida juntou aos autos o comprovante de pagamento do acordo 

entabulado entre as partes (fls. 119).

 É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, 

“b”, do CPC.

Custas e honorários advocatícios nos termos pactuados pelas partes.

Proceda a transferência do valor depositado judicialmente na conta única 

para a conta bancária indicada pela advogada.

 Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do 

prazo recursal, e arquive-se com baixa na distribuição e as cautelas de 

praxe.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 256689 Nr: 14969-85.2010.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER COMPRA COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

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

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da petição de fls. 99/100, em que a parte autora requer a extinção 

do feito, por não ter mais interesse no prosseguimento da demanda, 

homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos (art. 200, parágrafo único, do CPC) e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil de 2015.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório.

Custas pagas inicialmente.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 101587 Nr: 10743-76.2006.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO ROBERTO BOFF-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, Priscilla Bastos Tomaz - OAB:8659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ranielly Gonçalina Leite - 

OAB:14433

 Vistos, etc.Considerando a inércia do devedor, nos termos do art. 854, do 

CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor à fl. 196/197 e, em 

consequência, via sistema BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de 

ativos financeiros que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes à parte executada até o montante do débito em 

execução (R$80.012,55 – fl. 197 – CNPJ: 07.667.858/0001-53). (...). No 

mais, denota-se que os autos foram indevidamente retidos pela advogada 

Dra. Ranielly Gonçalina Leite, a qual somente o devolveu após a 

determinação de busca e apreensão.Registro que, a carga dos autos para 

extração de cópias pressupõe a imediata restituição, observado o prazo 

exíguo de no máximo 06 (seis) horas estabelecido no art. 107, § 3º, do 

CPC. A retenção injustificada dos autos POR MAIS DE 02 ANOS (certidão 

de fl. 194) autoriza a aplicação das sanções previstas no art. 234 do 

CPC.Sendo assim, determino que seja certificado nos autos quanto a 

perda do direito de vista destes autos fora da secretaria à referida 

advogada, nos termos do artigo 435, I, da CNGC. Outrossim, CONDENO a 

Dra. Ranielly Gonçalina Leite ao pagamento de multa correspondente à 

metade do salário-mínimo vigente em favor da parte exequente que 

experimentou o prejuízo da manobra desta causídica que impediu o 

prosseguimento da execução.Advirto ainda que a Gestora Judiciária 

deverá manter controle mais rigoroso sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

consignando que a não devolução dentro do prazo acarretará as sanções 

previstas no artigo 234 do CPC, conforme expressamente determinado no 

artigo 431 da Consolidação das Normais Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça – CNGC.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 55498 Nr: 1613-67.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANTONIO ZANCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR GROSSKLAUS CAMPINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID SOUZA EICKHOFF - 

OAB:OAB/MT 10.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO PINHEIRO CREPALDI 

- OAB:6616

 Vistos, etc.

Considerando a inércia do devedor, nos termos do art. 854, do CPC, 

DEFIRO o pedido formulado pelo credor à fl. 267 e, em consequência, via 

sistema BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de ativos financeiros 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

à parte executada até o montante do débito em execução (R$182.033,42 – 

fl. 268 – CPF: 429.576.301-25 CNPJ: 20.787.825/0001-05).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

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.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, §2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

No mais, INDEFIRO o pedido de pesquisa em cartórios desta comarca e na 

capital, uma vez que compete a parte diligenciar quanto a existência de 

bens do executado e então requerer eventual penhora.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 262875 Nr: 1977-58.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN 

LTDA-COLÉGIO MASTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE PIRES PESSOA SIMONATO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228 

OAB/MT, RONIMÁRCIO NAVES ADVOGAOS - OAB:143 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a inércia do devedor, nos termos do art. 854, do CPC, 

DEFIRO o pedido formulado pelo credor à fl. 75/76 e, em consequência, via 

sistema BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de ativos financeiros 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

à parte executada até o montante do débito em execução (R$7.357,44 – fl. 

77/78 – CPF: 053.690.258-51).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

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.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, §2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

No mais, promova a Sra. Gestora Judiciária, via Sistema SerasaJud, a 

inclusão do nome da parte executada naquele órgão.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 311861 Nr: 7922-55.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA POMPEU DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TELES DE OLIVEIRA - 

OAB:14455-E/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CÉSAR DE 

MAGALHÃES - OAB:14.445/MT

 Vistos, etc.

Considerando a inércia do devedor, nos termos do art. 854, do CPC, 

DEFIRO o pedido formulado pelo credor à fl. 80/81 e, em consequência, via 

sistema BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de ativos financeiros 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

à parte executada até o montante do débito em execução (R$12.698,53 – 

fl. 89 – CPF: 007.203.991-49).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

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.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, §2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 538588 Nr: 9185-49.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA FARIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOM JESUS DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL DEMIAM 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10.891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de petição em que a parte exequente requer a desconsideração 

da personalidade jurídica da empresa executada.

 Contudo, o douto patrono da parte autora não apresentou na inicial os 

dados: comprovação do vínculo societário entre os sócios indicados na 

petição e a empresa executada (contrato social ou quadro de sócios e 

administradores da Receita Federal). Ante o exposto, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, para que 

complemente as informações faltantes, de acordo com o art. 134, §4º, e 

art. 319 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 224639 Nr: 4747-92.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA FARIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOM JESUS DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10.891/OAB/MT, ROSANGELA DE 

CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:130011/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON L BERNARDINELLI 

- OAB:5.340

 Vistos etc.

Aguarde-se o deslinde do Incidente de Desconsideração da Personalidade 

Jurídica em apenso.

Após, intime-se o exequente para manifestar e requerer o que entender 

de direito.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 328313 Nr: 24631-68.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SEBASTIANA LIBANIA DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A -OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.241-A, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235

 Vistos etc.

Diante da pública e notória recuperação judicial da requerida OI/SA, deixo 

de receber o presente pedido de cumprimento de sentença, tendo em vista 

que tal demanda deve ser requerida no juízo da recuperação.

Em regra, uma vez iniciada a recuperação judicial e apresentado o plano, é 

mister que os atos constritivos aos ativos da sociedade sejam submetidos 

ao Juízo Recuperacional, sob pena de esvaziamento dos propósitos da 

recuperação, mesmo após transcorrido o prazo de 180 dias de 

suspensão, de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005.

 Neste sentido colaciono recente entendimento do Ministro MARCO BUZZI 

ao decidir conflito de competência referente à execuções após o decurso 

do prazo de blindagem previsto pela Lei 11.101/05.

[...] É atribuição exclusiva do Juízo universal apreciar atos de constrição 

que irão interferir na preservação da atividade empresarial, sendo 

competente para constatar o caráter extraconcursal do crédito discutido 

nos autos da ação de execução. [...] "apesar de serem constituídos 

posteriormente ao advento da recuperação judicial, cabe ao Juízo que a 

conduz o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos 

créditos extraconcursais" (CC nº 123.114/AL, Rel. Ministra Maria Isabel 

Gallotti, DJe 08/08/2017). (STJ - CC 153762 MG 2017/0198813-3 

Publicação DJ 01/09/2017).

Frisa-se ainda que, a certidão do crédito constituído na sentença deve ser 

requerida junto à secretaria desta vara, uma vez que se trata de diligência 

da parte.

Em assim sendo, arquive-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268779 Nr: 7503-06.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS PEDRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA, 

SEBASTIÃO SILVA SOUZA, DULCINEIA NEVES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11.846-B/MT, ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA CUNHA - 

OAB:17.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 90, intime-se pessoalmente a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, III, 

do CPC).

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 294486 Nr: 14633-13.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO SIQUEIRA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDALLA E ABDALLA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 3541-B

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

OAB:MT 8.083

 Vistos etc.

 Diante do petitório de fls. 71, verifico ser cabível o sobrestamento do 

processo.

Desta forma, determino a suspensão do processo pelo período de 1 (um) 

ano, conforme disposto no art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o lapso temporal, certifique-se, e intime-se o douto patrono da 

parte exequente para que manifeste seu interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Findo o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 485, § 

1º, do CPC, intime-se a parte autora pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento. Prazo: 05 

(cinco) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 283238 Nr: 2078-61.2012.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO NOEL MAZETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELINO SOARES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA - 

OAB:4214-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5763-B

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 258876 Nr: 18403-82.2010.811.0002

 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: NORTE SUL MEDICAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO MATHEUS PEREIRA FLAMINGO, 

ALESSANDRA VARGAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa de Oliveira Novais 

Carvalho - OAB:6801

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 233758 Nr: 13779-24.2009.811.0002

 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: ADNE DIAS JORDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDIMAR DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO RIBEIRO - 

OAB:13293/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 344/356).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).
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 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 543646 Nr: 11612-19.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNERÁRIA UNIVERSAL SERVIÇOS 

PÓSTUMOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, e nos 

termos § 3º do art. 134 do CPC, determino a suspensão do processo 

principal – Autos nº 307-39.1998.811.0002 - ID. 1802.

Citem-se os sócios da empresa executada para manifestarem e 

requererem as provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Retifique-se a capa dos autos, para constar no polo passivo os sócios da 

empresa executada, conforme qualificação trazida pelo exequente às fls. 

08/v.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 1802 Nr: 307-39.1998.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNERÁRIA UNIVERSAL SERVIÇOS 

PÓSTUMOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4.651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACY FELIPE CAMARAO - 

OAB:MT 5.040

 Vistos etc.

Aguarde-se o deslinde do Incidente de Desconsideração da Personalidade 

Jurídica em apenso.

Após, intime-se o exequente para manifestar e requerer o que entender 

de direito.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 61719 Nr: 7212-84.2003.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEKEILA DOS SANTOS, MAURO BASTIAN 

FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BABY-MAC COMÉRCIO E MONTAGEM DE 

MÁQ. P/ PROD. DESCART.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o petitório de fls. 221. Em assim sendo, suspendo o curso do 

processo pelo prazo 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo avençado, certifique-se e intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 272399 Nr: 14113-87.2011.811.0002

 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: ENGEPONTE CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA ROCHA DA COSTA -ME ( 

WEBFLAVIA), FLAVIA ROCHA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO FLAVIO ALVES DE BRITO 

- OAB:OAB/MT 8.669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537/MT, FREDERICO LOÔNCIO GAIVA NETO - OAB:, 

JAQUELINE MATTOS ARFUX - OAB:9388

 Vistos etc.

Tendo em vista a interposição de Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença pela parte requerida (fls. 322/337), intime-se a parte autora para 

se manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito. Prazo: 15 

(quinze) dias.

 Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 403466 Nr: 12201-93.2015.811.0041

 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: GRAZIELE SANTOS SOUZA

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

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a petição de fls. 142, onde a parte autora requer a 

desistência da presente ação, e havendo anuência expressa da parte 

requerida, conforme manifestado às fls. 144, homologo a desistência 

manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil de 2015.

Condeno a autora ao pagamento das custas judiciais e despesas 

processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1 e 2º do CPC.

Tais exigências, no entanto, ficam suspensas, nos termos do artigo 98, 

§3º do NCPC, uma vez deferido o benefício da justiça gratuita na decisão 

de fls. 26.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 393652 Nr: 7583-28.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAKLLYNE DA SOLEDADE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaella Lory da Silva e Silva - 

OAB:MT 12.445

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

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos etc.

Diante da pública e notória recuperação judicial da requerida OI/SA, deixo 

de receber o presente pedido de cumprimento de sentença, tendo em vista 

que tal demanda deve ser requerida no juízo da recuperação.

Em regra, uma vez iniciada a recuperação judicial e apresentado o plano, é 

mister que os atos constritivos aos ativos da sociedade sejam submetidos 

ao Juízo Recuperacional, sob pena de esvaziamento dos propósitos da 

recuperação, mesmo após transcorrido o prazo de 180 dias de 

suspensão, de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005.

 Neste sentido colaciono recente entendimento do Ministro MARCO BUZZI 

ao decidir conflito de competência referente à execuções após o decurso 

do prazo de blindagem previsto pela Lei 11.101/05.

[...] É atribuição exclusiva do Juízo universal apreciar atos de constrição 

que irão interferir na preservação da atividade empresarial, sendo 

competente para constatar o caráter extraconcursal do crédito discutido 

nos autos da ação de execução. [...] "apesar de serem constituídos 

posteriormente ao advento da recuperação judicial, cabe ao Juízo que a 

conduz o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos 

créditos extraconcursais" (CC nº 123.114/AL, Rel. Ministra Maria Isabel 

Gallotti, DJe 08/08/2017). (STJ - CC 153762 MG 2017/0198813-3 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 354 de 376



Publicação DJ 01/09/2017).

Frisa-se ainda que, a certidão do crédito constituído na sentença deve ser 

requerida junto à secretaria desta vara, uma vez que se trata de diligência 

da parte.

Em assim sendo, arquive-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 205558 Nr: 1521-16.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ DA CONCEIÇÃO COELHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO MARCHEZAN - 

OAB:OAB/MT 6624, MARCOS SOUZA BARROS - OAB:3947 MT, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danila Tereza Coelho 

Lannes Paula Souza - OAB:4523/MT

 Vistos etc.

A Súmula 240 do STJ prescreve: “a extinção do processo, por abandono 

da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

 Desse modo, necessária se faz a intimação da parte requerida para 

manifestar-se nos autos. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 331908 Nr: 648-06.2014.811.0002

 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: RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.D. COMBUSTIVEIS LTDA, FRANCISCO 

SALVADOR DE MATTOS, MARIA NAZARÉ GAIVA MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO FONSECA DE BARROS 

NETO - OAB:206.438, RODOLPHO VANNUCCI - OAB:217402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIO MARQUES DIAS 

JR. - OAB:6398/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a interposição de Embargos de Declaração pela parte 

autora (fls. 161/162), intime-se a parte requerida para se manifestar, no 

prazo de 15 dias (CPC, art. 1023, § 2º).

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 325047 Nr: 21435-90.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANICLEIA CABRAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A

 Vistos etc.

Em homenagem ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte autora para manifestar acerca do teor do petitório de fls. 

137/140. Prazo: 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 280309 Nr: 24216-56.2011.811.0002

 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: BENEDITO APARECIDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PACTUM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BETSEY POLISTCHUK DE 

MIRANDA - OAB:3004-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 63/71).

No caso em tela, verifica-se a ocorrência de revelia do réu o que enseja a 

aplicação do caput do artigo 346, do CPC: “Os prazos contra o revel que 

não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório 

no órgão oficial.”. Assim sendo, apesar de estar dispensada a hipótese de 

intimação do réu, faz-se necessária a efetiva publicação para início do 

prazo para manifestação da parte, não podendo haver a supressão de 

qualquer etapa processual.

Portanto, a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de 

Processo Civil, somente ocorrerá após o prazo de 15 (quinze) dias da 

publicação de decisão que recebe o pedido de cumprimento de sentença, 

pois a multa de 10% condiz com medida coercitiva em fase de 

cumprimento de sentença.

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que cumpra o 

determinado na sentença de fls. 61/62, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 326723 Nr: 23046-78.2013.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 202/205).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 408290 Nr: 15750-34.2015.811.0002

 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: CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUES LUCIANO 

UCHÔA - OAB:80.055, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 11 de dezembro de 2018, às 14h20min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presentes ao ato 

acompanhados das partes.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência, constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 252019 Nr: 11162-57.2010.811.0002

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDELÍRIO AGOSTINETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN BARRETO LIMA, ELIANI MARCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUISIO DIAS DE SOUZA - 

OAB:10.580, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que às fls. 443, o requerente postulou 

pela expedição de novo mandado, a fim de que seja procedida a citação 

da parte requerida.

 Entretanto, o causídico novamente requer que o sr. Oficial de Justiça 

entre em contato, quando este não é o procedimento adequado, conforme 

já foi exposto na decisão de fls. 433, que exarou a seguinte observação:

“Diante disso, faço consignar que o Oficial de Justiça não está obrigado a 

se comunicar com o autor via telefone, até mesmo porque não tem 

disponibilidade de telefone funcional para tal atividade, contudo, caso 

queira, a parte autora, no acompanhamento processual, quando da 

distribuição do mandado, contatar o servidor sorteado e acompanha-lo na 

diligência.

Em sendo assim, desentranhe-se o mandado de fls. 418 para o devido 

cumprimento, informando o Meirinho que o autor entrará em contato para 

indicar a localização exata do endereço do réu a ser citado.”

Em sendo assim, determino a renovação da citação dos requeridos 

Cristian Barreto Lima e Eliani Marconi, no mesmo endereço informado 

anteriormente, haja vista que não foi procedido o cumprimento do mandado 

outorgado anteriormente, conforme certificado às fls. 438.

Atente-se o douto patrono da parte autora no fornecimento de meios para 

o Oficial, ou no pagamento das devidas diligências.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 332854 Nr: 1537-57.2014.811.0002

 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: ITAMAR SOM E TAPEÇARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTERO GONÇALVES CATARINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DIAS ROSSETTO - 

OAB:12557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4111/MT

 Vistos etc.

Com razão em parte o exequente em seu petitório de fls. 47, isso porque a 

decisão de fls. 46 encontra-se correta, no entanto, fora lançada decisão 

diversa no Sistema Apolo.

 Em assim sendo, lanço no Sistema Apolo a decisão válida, a qual se 

encontra encartada às fls. 46, para intimação das partes.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, arquivem-se os autos, 

conforme outrora determinado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 332854 Nr: 1537-57.2014.811.0002

 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: ITAMAR SOM E TAPEÇARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTERO GONÇALVES CATARINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DIAS ROSSETTO - 

OAB:12557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4111/MT

 Vistos etc.

Pendente de análise o pedido de cumprimento de sentença de honorários 

sucumbenciais de fls. 40/41.

Pois bem. Verifica-se que a exequente, ora executada, é beneficiária da 

justiça gratuita e as verbas sucumbenciais restaram suspensas em sede 

de sentença, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50 (fls. 69).

Tem-se que, o artigo supracitado restou revogado pelo Novo Código de 

Processo Civil, todavia o texto do artigo 98, § 3º, do NCPC ainda prevê a 

suspensão de verbas sucumbenciais, in verbis:

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

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, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário.

Logo, faz-se incabível a execução das verbas sucumbenciais sem que 

haja prévia comprovação por parte do credor de que inexiste a situação 

de insuficiência de recursos da parte devedora.

 Desta feita, faculto à parte credora o prazo de 05 dias para comprovar a 

ausência de hipossuficiência da parte ré, o que poderá ensejar o início da 

fase de cumprimento de sentença.

 Decorrido o prazo legal sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

promova-se o arquivamento dos autos com as cautelas de estilo.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 391621 Nr: 6343-04.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE IDELFFONSO PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JÚNIOR SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSO FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:3342-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento formulado pelo autor às fls. 102/103.

Designo audiência para justificação do alegado na petição inicial, para o 

dia 6 novembro de 2018, às 14horas.

Nos termos do art. 562, do CPC, cite-se o requerido, na forma do art. 247 

do CPC, para comparecimento em audiência, podendo apenas formular 

contraditas e perguntas às testemunhas do autor, não sendo admitida a 

oitiva, na oportunidade, de suas testemunhas, que serão ouvidas na fase 

instrutória, se for o caso (art. 457, § 1º, CPC).

Intime-se a parte autora para que compareça a audiência acima 

designada, juntamente com as testemunhas a serem inquiridas, devendo 

apresentar o rol de testemunhas até dez dias antes da audiência, sob 

pena de preclusão.

A intimação das testemunhas arroladas deverá ser providenciada pela 

parte autora (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §1º, do CPC).

Consigno que, a inércia na realização da intimação da testemunha importa 

na desistência de sua inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, 

do CPC.

O prazo para contestar a ação, quando realizada a justificação, 
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contar-se-á da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar 

(Parágrafo único do art. 564 do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005650-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENIR DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005650-95.2018.8.11.0002 

AUTOR(A): CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP 

RÉU: ELENIR DE TAL Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a 

parte autora deixou de comprovar o recolhimento das custas judiciais e da 

taxa judiciária, bem assim não indicou valor da causa adequado, posto que 

este deve condizer com o proveito econômico pretendido, ou seja, valor 

do imóvel reivindicado. Ante o exposto, intime-se a parte autora para 

corrigir o valor da causa e comprovar o pagamento das despesas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único, do 

CPC). Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

17 de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes 

Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005682-71.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TITAN OPTICA E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

VRG LINHAS ÁEREAS S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FRANCIELE MARCOMIN DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar/comprovar o depósito dos valores 

necessários para distribuição e cumprimento da Carta Precatória conforme 

despacho de id 15117741 , bem como que promova o depósito dos 

valores da diligência do senhor Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

diligenciar junto a Comarca em questão para obter valores e forma de 

pagamento/depósito.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005288-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO CORREA DIAS (AUTOR(A))

MARCIO SALES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOÃO MOISES NADAF (RÉU)

Outros Interessados:

RENI ALVES CORREA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADEMIR DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

JOSÉ RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

GONÇALINA DOMINGAS BARROS DA SILVA (CONFINANTES)

JOSÉ NUNES (CONFINANTES)

ELIEL REZENDE ERNESTO (TERCEIRO INTERESSADO)

GISLENE DE SOUZA NASCIMENTO (CONFINANTES)

GRACIANE MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONINA RODRIGUES NAZARETE DE SIQUEIRA (CONFINANTES)

JOSÉ PEDRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

SELMA DE SOUZA NUNES (CONFINANTES)

SELMA DA SILVA PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO)

ERLAN MENDES CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOÃO FERRARES (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDECI GONÇALVES SABOIA (TERCEIRO INTERESSADO)

SILVIO CESAR FERRARES (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBINA JOANA DA SILVA (CONFINANTES)

MARCOS DA COSTA SEVERINO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA HELENA SOUZA SILVA (CONFINANTES)

NAIR FELICIANO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ FERNANDES DE SOUZA (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar/comprovar o depósito dos valores 

necessários para distribuição e cumprimento da Carta Precatória retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006250-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Outros Interessados:

STS - Sociedade de Terceirização de Serviços LTDA (DENUNCIAÇÃO À 

LIDE)

ANTONIO FERREIRA DESTRO (ADVOGADO(A))

CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de as partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) 

dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, 

sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004594-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI APARECIDO JUSTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

BRUNA ANZILIERO (ADVOGADO(A))

MANUELLY GLENYSE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Senhor Oficial de Justiça para expedição de novo mandado, em razão da 

redesignação da audiência, conforme informação de id 15365600, 

devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal do TJMT 

(www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de Diligência), 

comprovando tal providências nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007628-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO (ADVOGADO(A))

CAROLINA ALVES DA GAMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo de id 15380488, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001096-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA SOBRINHO (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 
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justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000652-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANICE DA SILVA (AUTOR(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000652-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANICE DA SILVA (AUTOR(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303047 Nr: 23960-79.2012.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Domingos dos Santos

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

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:MT 15.488, VITOR 

ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 189,36 totalizando em R$ 

602,76 conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 248643 Nr: 8272-48.2010.811.0002

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALMIRA DE ARRUDA E SILVA, DORAMIR CONCEIÇÃO 

DA SILVA, ROSENY ARRUDA DA CRUZ, KELY REGINA DA SILVA, 

SATURNINO JOSÉ DA SILVA, ANTONIO JOSÉ DA SILVA, ROSINETE 

CONCEIÇÃO DA SILVA RIBEIRO, VALDEMIL BENEDITO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13.556/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Melke Filho 

- OAB:11429/MS

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida, de forma 

que permita o regular cumprimento da decisão retro.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 414421 Nr: 19092-53.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECI GONÇALVES SABÓIA, LAUDILÉIA PEREIRA 

DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14.519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMARIO MOURA 

VASCONCELLOS - OAB:10624/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida, de forma 

que permita o regular cumprimento da decisão retro.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 327870 Nr: 24211-63.2013.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ TAVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO TADEU LUSVAGHI BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARIDA CARMO TAVEIRA - 

OAB:12255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931/SP, marcos vinicius gonçalves floriano - 

OAB:210507SP, PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:57897

 Por meio do presente ato, intimo a parte Embargada para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça para cumprimento do mandado nos 

termos da decisão de fl.287V, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, 

pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de 

Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos, com a juntada 

do original da guia e comprovante de pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 11643 Nr: 682-74.1997.811.0002

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

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

 PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ BARBOSA PEROZO - 

OAB:14.844/MT, JOSE BUZELLE - OAB:2381-B/MT

 Sendo assim, indefiro o pedido de fls. 350/353, seja porque não restou 

demonstrada nenhuma das hipóteses do inciso IV do art. 833 do CPC; seja 

porque ainda que o valor penhorado fosse verba alimentar, o crédito 

exequente tem preferência por também possuir natureza alimentar.Por 

oportuno, no que se refere à condenação por litigância de má-fé 

combatida pelo exequente, a aplicação dos seus efeitos se condiciona à 

ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de 

Processo Civil, além da exigência de comprovação do dano processual, 

não se vislumbrando nos presentes autos nenhum comportamento do 

executado passível de assimilar-se às condutas tipificadas, não restando 

ferido o princípio da probidade processual.Preclusa a presente, e atendido 

os prazos insertos no Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará em 

favor da parte exequente. Em seguida, venham-me os autos conclusos 

para apreciação dos pedidos constantes no item “d” de fl. 390.Outrossim, 

a fim de evitar tumulto processual, determino o desentranhamento da 

petição de fls. 380/382 e sua distribuição incidente ao presente feito como 

cumprimento de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 206569 Nr: 2473-92.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: RAS LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAPARI ENGENHARIA LTDA, TOMÉ 

ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA, PAREX SERVICE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL GERMANO DE CAMPOS 

NETO - OAB:17.002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Vital de Souza 

Corrêa - OAB:149952, GABRIELA BUENO SILVA - OAB:140219, JOSÉ 

ANTONIO GARCIA DIAZ - OAB:238112, SIDNEI GARCIA DIAZ - 

OAB:97089, THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - OAB:14.519 - MT

 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 parte executada referente ao saldo 

remanescente depositado nos autos, conforme pugnado às fls. 615. 

Ressalto, outrossim, a inexistência de quantia depositada nos autos no 

tocante o valor dos honorários sucumbenciais fixados na decisão de fls. 

585-v em favor da parte requerida, mormente porque os exequentes já 

levantaram todo a quantia que lhes cabia, conforme alvará de fls. 586, 

razão pela qual competirá a parte executada, caso queira, promover a 

execução da aludida quantia nestes mesmos autos.Em nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências necessárias.P. I. Cumpra-se.Várzea 

Grande-MT, 14 de setembro de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 115850 Nr: 3972-14.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME STEPHAN E CIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, DIOGO DOUGLAS CARMONA - OAB:0751/MT

 Desta feita, defiro a substituição processual noticiada nos autos entre 

Robson Pereira Ramos e Paulo Mauzolo da Silva Cavalcanti, bem assim 

convalido todos os atos praticados por este último nos autos, pois quando 

do início do seu peticionamento nesta execução a cessão já havia se 

operado entre os transeuntes. Por conseguinte, determino a retificação do 

polo ativo da execução para que passe a constar apenas PAULO 

MAUZOLO DA SILVA CAVALCANTI....Sendo assim, e não havendo a 

demonstração dos requisitos necessários para o deferimento da medida 

vindicada, indefiro o pedido de tutela de urgência incidental formulado às 

fls. 631/636..., HOMOLOGO o laudo pericial de fls. 570/581 e 670/679 e 

fixo o valor da avaliação em R$ 7.297.000,80 (sete milhões duzentos e 

noventa e sete mil e oitenta centavos).....Assim, a fim de avaliar a 

possibilidade da adjudicação postulada nestes autos, entendo pertinente 

constatar se realmente houve adjudicação na respectiva ação executiva 

em trâmite perante o juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá e, em caso positivo, 

se essa adjudicação atingiu a integralidade do imóvel, hipótese em que não 

haverá mais interesse do exequente em adjudicar o imóvel penhorado, 

mesmo porque a ele já pertencerá.Deste modo, expeça-se ofício ao 

mencionado juízo solicitando as informações acima delineadas (fls. 658, n. 

2855-51.1997.811.0041, Cód. 98789).Com as informações, venham-me os 

autos conclusos, oportunidade em que também manifestarei sobre o 

pedido da Fazenda Nacional formulado à fl. 685.De qualquer forma, é de 

extrema importância que o exequente aporte aos autos memória atualizada 

da dívida e aponte claramente o percentual da fração ideal que pretende 

adjudicar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 475359 Nr: 23860-85.2016.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL FERREIRA VITORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS CEZAR LEITE, 

FERNANDA SANTOS PEREIRA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL FERREIRA VITORINO - 

OAB:14327, MAUROZAN CARDOSO SILVA - OAB:OAB/MT 18725/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, 

RAFAELA MARTELLI - OAB:18835

 Autos Cód. nº 475359

Vistos etc.,

Manifeste-se a parte autora sobre os documentos de fls. 85/119.

No mais, aguarde-se a realização da audiência de instrução designada 

nos autos.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 13 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 63097 Nr: 8387-16.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE 

CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DE ARRUDA PAULA, CELIA 

MARIA DE ARRUDA PAULA, ESPÓLIO DE MOACIR FRANCISCO DE PAULA

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

OAB:11.069-B, GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960/MT

 Vistos, etc.

Por meio da petição de fl. 255/256 a exequente pugnou pela inclusão do 

nome da parte executada nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º, do CPC e a expedição de certidão para protesto da 

executada.

Assim, em atenção ao disposto no art. 782, § 3º, do CPC, autorizo a 

inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito por 

meio do sistema SERASAJUD, devendo a Secretaria adotar as 

providências necessárias para tanto.

Ainda, determino a expedição de certidão de teor da decisão, nos termos 

do art. 517, do CPC, devendo a esta ser entregue ao exequente a qual se 

incumbirá de realizar o protesto do débito exequendo conforme lhe 

prouver.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 16 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 248643 Nr: 8272-48.2010.811.0002

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALMIRA DE ARRUDA E SILVA, DORAMIR CONCEIÇÃO 

DA SILVA, ROSENY ARRUDA DA CRUZ, KELY REGINA DA SILVA, 

SATURNINO JOSÉ DA SILVA, ANTONIO JOSÉ DA SILVA, ROSINETE 

CONCEIÇÃO DA SILVA RIBEIRO, VALDEMIL BENEDITO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13.556/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Melke Filho 

- OAB:11429/MS

 Vistos, etc.

Defiro o pedido retro, razão pela qual autorizo a expedição de certidão de 

crédito em favor da parte autora.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 31 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008248-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CRISTINA ALVES (AUTOR(A))

WELDER QUEIROZ DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILA DE FATIMA DOS SANTOS (RÉU)

ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES (ADVOGADO(A))

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008248-56.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

SANDRA CRISTINA ALVES RÉU: ODILA DE FATIMA DOS SANTOS Vistos 

etc., Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Não 

havendo questões preliminares a serem apreciadas ou irregularidade a 

ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a sua instrução. 

Dos pontos controvertidos A partir dos autos e tendo em vista a natureza 

da ação, fixo os seguintes pontos controvertidos sobre os quais incidirão 

a prova: a) se a requerida ofendeu/constrangeu a autora em grupos de 

WhatsApp denominados “DPMT” – Defensoria Pública de Mato Grosso e 

“AMDEP” Associação Mato-Grossense de Defensores Públicos com 

relação a sua conduta profissional e b) caso positivo, se os fatos 

ensejaram dano moral e o seu respectivo valor. Diante da natureza da 

controvérsia, defiro a produção de prova oral, consistente apenas na 

oitiva de testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Por fim, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13/11/2018, às 

14:00 horas. Desde já fica os advogados das partes cientificados de que 

cabe a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada 

da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, 

CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Outrossim, primando pela celeridade processual faculto a 

autora informar a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data 

da audiência a ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim 

de que a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a 

solenidade em tela seja consolidada. Intimem-se todos. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004038-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ANGELICA PEREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004038-59.2017.8.11.0002 

Vistos. À vista da ausência de comprovação da citação/intimação da 

requerida MARCIA ANGELICA PEREIRA para comparecimento na audiência 

de conciliação designada e diante do petitório de Id. 15043178, 

REDESIGNO o ato para o dia 29 de outubro de 2018 às 16h30min, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se com URGÊNCIA. Várzea Grande, 11 de setembro 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002623-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI BRAMBILLA (AUTOR(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAUZITA MARIA DA SILVA SOUZA (RÉU)

ODIL XAVIER RODRIGUES DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002623-07.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o requerente pugna pelos 

benefícios da gratuidade de justiça, contudo a exordial não veio instruída 

com a declaração de hipossuficiência assinado pela demandante, nos 

termos do art. 99, § 4º, do CPC. Ante o exposto, intime-se a parte autora 

para emendar a inicial, para juntar declaração de hipossuficiência 

devidamente assinada, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único, do CPC), sob pena de não ser deferido os benefícios da gratuidade 

da justiça. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento das custas/taxas judiciais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 

290, CPC). Após, certifique-se o necessário, e façam os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande/MT, 30 maio de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003872-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUIZ BATISTA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003872-90.2018.8.11.0002 

Vistos em correição. Compulsando os autos, verifico que o Requerente 

não trouxe o requerimento na esfera administrativa. Anoto que, o Ministro 

do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática no RE 938.348/GO, 

consignou que a ausência de requerimento administrativo ensejaria a 

extinção do feito por inexistência de interesse de agir, in verbis: 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 Nº 631.240. TEMA Nº 350 RECURSO 

DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, manejado com 

arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que 

assentou, verbis: “AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA 

ESFERA ADMINISTRATIVA. CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE 

PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO 

MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não deve 

intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 
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seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. Dessa forma, intime-se a parte requerente, por seu 

procurador, via DJE, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

trazendo para os autos a cópia do requerimento administrativo, para 

prosseguimento do feito, consignando 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 no que dispõe o § 2º do artigo 99 do 

CPC, defiro ao Requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que 

se prove o contrário das afirmações consignadas. Decorrido o prazo, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Várzea Grande/MT, 30 de maio 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378053 Nr: 25344-09.2014.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO FORTALEZA LTDA ME, JOAO PAULO 

FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:MT 14.360, MARIA JOSÉ BOBATO SCHMITT - 

OAB:13,925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5222

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 129,19, totalizando em R$ 

506,04, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 396401 Nr: 9434-05.2015.811.0002

 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: DILMA PEREIRA DA SILVA

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

GERAIS -DPVAT S/A.

 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 da parte autora para comparecer na perícia designada para o 

dia 08 de outubro de 2018(segunda-feira) às 11:00h, na Clínica de 

Reabilitação e Medicina Física (CLIRMEF), Rua Major Gama, nº1174, Centro 

Sul, Cuiabá – MT, telefone 36232438/30526018. Devendo o periciado levar 

todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA, ULTRA 

SOM E/OU OUTROS EXAMES DE IMAGENS, LAUDOS MÉDICOS, 

HISTÓRICO CLÍNICO) que porventura possam ser uteis a confecção do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406873 Nr: 15054-95.2015.811.0002

 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: MAURICIO SALVADOR DE AQUINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:MT 12.208-A

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, intimo o advogado da parte recorrida, para apresentar 

suas Contrarrazões de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 442943 Nr: 8316-57.2016.811.0002

 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: JAJ, JOSÉ ROBERTO JOAQUIM FILHO

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 INTIMAÇÃO da parte Autora para promover o andamento no feito, 

indicando as provas que pretende produzir, sob pena de extinção da ação 

sem resolução de mérito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 480110 Nr: 2091-84.2017.811.0002

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME, SRM COML DE ALIMENTOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNANDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/14.992-4

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 15.401

 INTIMAÇÃO da parte IMPUGNADA para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 11, da Lei N° 

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

provas que reputem necessárias.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008150-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 17 de setembro de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 
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78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006172-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 17 de setembro de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003902-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

ROSALBA TERCIA MORAIS CURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 17 de setembro de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 293691 Nr: 13689-11.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREGORIA BRASILINA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Informado da interposição do agravo de instrumento (CPC, art. 1.018), 

entendo que as razões postas no recurso não são suficientes para 

ensejar o juízo de retratação. Assim sendo, mantenho a decisão agravada 

por seus próprios fundamentos. Aguarde-se informação acerca da 

concessão de eventual efeito suspensivo ao agravo de instrumento (CPC, 

art. 1.019, I).

Lado outro, considerando a natureza da causa e a possibilidade de 

solucionar a lide por meio de conciliação, designo audiência de conciliação 

para 25 de setembro de 2018, às 13h30min. Intimem-se as partes, por 

intimação a seus advogados, devendo ser intimada pessoalmente a parte 

Exequente. Por ser a parte Exequente pessoa idosa, determino a intimação 

pessoal do Ministério Público, na forma do art. 178, II, do CPC, e segundo 

prevê o art. 75 da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso).

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado. 

Cumpra-se em sede de medidas urgentes (regime de plantão) e sob as 

penas da lei, com as faculdades do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 430396 Nr: 1046-79.2016.811.0002

 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: IRACILDA IRENE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:MT 16.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devidamente citada, a parte contrária apresentou contestação, 

impugnando todos os termos da inicial. Apresentada impugnação à 

contestação. Determinada a intimação da autora para comparecer na 

perícia médica, conforme se vê da certidão de fl. 49, o filho da autora 

informou seu falecimento consoante certidão acostada às fl. 49-A.É o 

breve relato. Fundamento e Decido.Compulsando os autos, de acordo com 

a certidão de óbito da parte autora, bem como o douto patrono da mesma 

foi intimado para manifestar e deixou decorrer o prazo sem manifestação 

conforme certidão de fls.57, verifico a ausência de interesse processual, 

em face da perda superveniente do seu objeto.O Novo Código de 

Processo Civil, em seu Livro I, Capítulo XIII, seção I, dispõe sobre a 

extinção antecipada do processo nas hipóteses em que ocorrer qualquer 

dos casos previstos nos artigos 485 (sem a resolução do mérito) e 487, 

incisos I a III (com julgamento do mérito), cuja característica principal indica 

a prescindibilidade de instrução probatória para resolução do processo.O 

artigo 493 do NCPC dispõe no sentido de que, se depois da propositura da 

ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no 

julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a 

requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.Isto posto, 

declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos 

artigos 493 e 485, VI do NCPC, haja vista a superveniência de falta de 

interesse de agir, bem como a perda de objeto que impõe o desfecho 

terminativo para este processo. Custas e despesas processuais pelo 

autor. Sem honorários advocatícios.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. C.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 439906 Nr: 6752-43.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA, 

FERNANDO MENDONÇA FRANÇA, FLORENTINA MENDONÇA FRANÇA, 

ALINE VICTOR DE MATOS MENDONÇA, LEONARDO RODRIGUES DE 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10.455/MT, PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - 

OAB:8.337

 Visto...

Cite-se a parte executada pelo correio para, no prazo de 5 dias, pagar a 

dívida exequenda ou nomear bens à penhora (arts. 9º e 10 da Lei 

6.830/80), sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem 

para garantia do débito.

 Nomeando-se bens à penhora, ouça-se a parte exequente a respeito, no 

prazo de 5 dias. Havendo concordância, lavre-se o termo previsto no art. 

849 do Novo Código de Processo Civil, que também será subscrito pela 

parte executada, iniciando o prazo para a propositura de eventuais 

embargos a partir da assinatura.

Não havendo pagamento nem nomeação de bens, proceda-se à penhora 

na forma disposta no art. 13 da Lei 6.830/80, registrando-a na serventia 

imobiliária, independentemente do pagamento de custas ou outras 

despesas (art. 7º, IV), intimando-se, após, a parte devedora, através de 

publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto da 

penhora (art. 12), para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias.
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Inexistindo embargos, designe-se data e hora para hasta pública, 

observando-se a norma contida nos arts. 22 e seguintes da LEF, 

atualizando-se o valor da dívida e da avaliação 10 dias antes do 

parcelamento ou do leilão.

Defiro os benefícios do art. 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, 

deixando de fixar provisoriamente os honorários advocatícios, tendo em 

vista que estes já estão incluídos no valor inicial executado, conforme se 

observa do corpo da peça primeira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 208678 Nr: 4491-86.2008.811.0002

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

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

 PARTE AUTORA: LUANA LEITE OLIVIERA, CARLOS CESAR DE OLIVEIRA 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

INDUSTRIAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, RICARDO MALDONADO 

CESPEDES, FEICOVAG - FEIRA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE V. GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carla Molina Parada - 

OAB:12.593, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI 

- UNIVAG - OAB:12.120, BRUNO HENRIQUE DA ROCHA-UNIVAG - 

OAB:8004/MT-230904/, LUCIANO SILVA ALVES - UNIVAG - 

OAB:OAB/MT 8.882, Stela Cunha Velter/CURADOR/UNIVAG - 

OAB:4984

 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. 953/965.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005743-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINA CASSIANA DA COSTA MORAIS (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009297-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

LUZIELY DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (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: 1003748-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS OGULINI (AUTOR(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003112-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOCILENE ANA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar A PARTE para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias especificar as 

provas que ainda pretende produzir, justificando-as. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003363-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

CILENE COELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar A PARTE para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias especificar as 

provas que ainda pretende produzir, justificando-as. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003908-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

MAFALDES ROMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar A PARTE para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias especificar as 

provas que ainda pretende produzir, justificando-as. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001033-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON ROSA DO NASCIMENTO GONCALVES (AUTOR(A))

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RÉU)

Secretaria Municipal De Defesa Social de Várzea Grande (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar A PARTE para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias especificar as 

provas que ainda pretende produzir, justificando-as. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 447856 Nr: 10841-12.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO MIRANDA, LUIZ ORIONE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSPAVI - CONSTRUÇÃO E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar O EXEQUENTE, para no prazo 

legal, manifestar acerca do mandado e/ou carta devolvida e retro juntada.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306600 Nr: 2398-77.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA CRISTINA DA SILVA, SIDINEI EUGÊNIO 

DA SILVA, EDMAR INÁCIO DA SILVA, GERSON SEBASTIÃO DA SILVA, 

LEOMAR LUIZ DA SILVA, EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA, WILLIAN 

JESUS DA SILVA, VANDOIR EUGÊNIO DA SILVA, BATISTA JONES DE 

MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica Estado 

de Mato Grosso - OAB:, DORVALINO GLERIAN - OAB:18.906, 

DORVALINO GLERIAN - OAB:18906, ELPÍDIO ALVES FILHO - 

OAB:7815-B, LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES - OAB:17504, NELSON 

PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B/MT, SATRIX ANGELICA SILVA 

MELLO - OAB:23036/O

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINA CRISTINA DA SILVA, Rg: 

1508496-5, Filiação: Juliana Herculana da Silva e Frederico Severiano da 

Silva, data de nascimento: 27/12/1982, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, Telefone (65) 9224-3058, atualmente em local incerto e não 

sabido SIDINEI EUGÊNIO DA SILVA, Rg: 1648261-1, Filiação: Maria Izidora 

Curvo da Silva e Vandoir Eugenio da Silva, data de nascimento: 

07/11/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, servente de 

pedreiro, Telefone 65.9230.5879, atualmente em local incerto e não sabido 

GERSON SEBASTIÃO DA SILVA, Rg: 1648323-5, Filiação: Maria Izidora 

Curvo da Silva e Vandoir Eugenio da Silva, data de nascimento: 

16/09/1983, brasileiro(a), natural de Nossa S. do Livramento-MT, 

convivente, garimpeiro, Telefone (65) 9282-7543, atualmente em local 

incerto e não sabido LEOMAR LUIZ DA SILVA, Cpf: 02172137154, Rg: 

1648324-3, Filiação: Maria Izidora Curvo da Silva e Vandoir Eugenio da 

Silva, data de nascimento: 22/11/1985, brasileiro(a), natural de Nossa 

Senhora do Livramento-MT, convivente, vigilante, Telefone (65) 

9292-8743, atualmente em local incerto e não sabido EDILSON SANTANA 

DE OLIVEIRA, Rg: 2011723-0, Filiação: Eurica de Almeida Oliveira e 

Eduardo de Oliveira, data de nascimento: 06/10/1988, brasileiro(a), natural 

de Nossa S. do Livramento-MT, solteiro(a), ajudante de montagem, 

Telefone (65) 9242-2883, atualmente em local incerto e não sabido 

BATISTA JONES DE MORAIS, Rg: 1571625-2, Filiação: Avelina Cassiana 

da Costa Morais e Flavio Leite de Morais, data de nascimento: 25/06/1984, 

brasileiro(a), natural de Nossa S. do Livramento-MT, convivente, vigilante, 

Telefone (65) 9920-0266, atualmente em local incerto e não sabido 

WILLIAN JESUS DA SILVA, Rg: 23584831, Filiação: Vandoire Eugenio da 

Silva e Maria Izidorio Curvo da Silva, data de nascimento: 25/04/1991, 

brasileiro(a), natural de Nossa S. do Livramento-MT, solteiro(a), Telefone 

(65) 9259-9988 e atualmente em local incerto e não sabido VANDOIR 

EUGÊNIO DA SILVA, Rg: 0485888-3, Filiação: Maria Leite da Silva e Luiz 

Bispo da Silva, data de nascimento: 23/03/1961, brasileiro(a), natural de 

Nossa S. do Livramento-MT, convivente, Telefone (65) 9923-7787. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar os acusados, acima qualificados, para comparecerem à 

audiência de Instrução designada para o dia 25/09/2018 às 14h, na sede 

do Fórum da Comarca de Várzea Grande/MT.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Regina Cristina da Silva, Sidinei 

Eugênio da Silva, Gerson Sebastião da Silva, Leomar Luiz da Silva, Edilson 

Santana de Oliveira, Batista Jones de Morais, Willian Jesus da Silva e 

Vandoir Eugenio da Silva, por seus defensores, apresentam respostas à 

acusação. Nas respostas (pp. 486/487, 488/496 e 509/517), as defesas 

de Batista, Gerson e Edilson argumentam que os réus devem ser 

absolvidos, aduzindo negativa de autoria/participação. É a síntese. 

DECIDO.Analisando detidamente os autos observo que as absolvições 

conforme sustentada pelas defesas em suas respostas, 

fundamentando-a na ausência de indícios de autoria/participação, são 

teses a ser discutida ao fim da instrução criminal, uma vez que há lastro 

indiciário suficiente contra os acusados nas oitivas e demais elementos do 

inquérito policial.Assim, não verifico: existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; a existência manifesta de causa excludente 

da culpabilidade do agente; que o fato narrado evidentemente não constitui 

crime ou extinta a punibilidade do agente.Designo AIJ para o dia 25 de 

setembro de 2018, às 14h00min, com o cumprimento do art. 411, § 8º, do 

CPP, com oitiva de todas as testemunhas presentes, independente da 

suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem 

estabelecida no caput do referido artigo.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, Jeferson dos Reis 

Pessoa Jr, digitei.

Várzea Grande, 14 de setembro de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 306600 Nr: 2398-77.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA CRISTINA DA SILVA, SIDINEI EUGÊNIO 

DA SILVA, EDMAR INÁCIO DA SILVA, GERSON SEBASTIÃO DA SILVA, 

LEOMAR LUIZ DA SILVA, EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA, WILLIAN 

JESUS DA SILVA, VANDOIR EUGÊNIO DA SILVA, BATISTA JONES DE 

MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica Estado 

de Mato Grosso - OAB:, DORVALINO GLERIAN - OAB:18.906, 

DORVALINO GLERIAN - OAB:18906, ELPÍDIO ALVES FILHO - 

OAB:7815-B, LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES - OAB:17504, NELSON 

PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B/MT, SATRIX ANGELICA SILVA 

MELLO - OAB:23036/O

 Intimar os advogados Epidio Alves Filho (OAB/MT 7.815-B), Nelson 

Pedroso Júnior (OAB/MT 11.262-B) e Luiz Roberto Silva e Taques 

(OAB/MT 17.504), defensores constituídos pelos acusados Vandoir 

Eugenio da Silva, Regina Cristina da Silva, Sidinei Eugenio da Silva, Leomar 

Luiz da Silva e Willian Jesus da Silva, para comparecerem à audiência de 

Instrução designada para o dia 25/09/2018 às 14h, cientificando-os que 

deverão trazer as testemunhas Marcelo Rodrigues Ferreira, Genildo 

Algusto Silva do Carmo, Sandra Aparecida da Silva, Josil Martins e Carlos 

Bento Bertove, independentemente de intimação, conforme 

expressamente afirmado às fls. 396. 414, 421 e 431.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 306600 Nr: 2398-77.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA CRISTINA DA SILVA, SIDINEI EUGÊNIO 

DA SILVA, EDMAR INÁCIO DA SILVA, GERSON SEBASTIÃO DA SILVA, 

LEOMAR LUIZ DA SILVA, EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA, WILLIAN 

JESUS DA SILVA, VANDOIR EUGÊNIO DA SILVA, BATISTA JONES DE 

MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica Estado 

de Mato Grosso - OAB:, DORVALINO GLERIAN - OAB:18.906, 

DORVALINO GLERIAN - OAB:18906, ELPÍDIO ALVES FILHO - 

OAB:7815-B, LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES - OAB:17504, NELSON 

PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B/MT, SATRIX ANGELICA SILVA 

MELLO - OAB:23036/O

 Intimar os advogados Dorvalino Glerian (OAB/MT 18.906) e Satrix 

Angélica Silva Mello (OAB/MT 23.036), defensores constituídos pelos 

acusados Gerson Sebastião da Silva e Edilson Santana de Oliveira, para 

comparecerem à audiência de Instrução designada para o dia 25/09/2018 

às 14h.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 545571 Nr: 12684-41.2018.811.0002

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PAULA DE CARLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVERIO SOARES DE 

MORAES - OAB:12006

 Intimar o advogado Silvério Soares de Moraes (OAB/MT 12.006), defensor 

de Andréia Paula de Carli, acerca da decisão de fls. 13, cujo teor é o 

seguinte: "[...] Assim, diante da dúvida razoável da higidez mental da 

acusada, INDEFIRO o pleito de pp. 07/08. Por fim, encaminhe-se com 

URGÊNCIA a defesa para, querendo, apresentar quesitos. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 306600 Nr: 2398-77.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA CRISTINA DA SILVA, SIDINEI EUGÊNIO 

DA SILVA, EDMAR INÁCIO DA SILVA, GERSON SEBASTIÃO DA SILVA, 

LEOMAR LUIZ DA SILVA, EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA, WILLIAN 

JESUS DA SILVA, VANDOIR EUGÊNIO DA SILVA, BATISTA JONES DE 

MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica Estado 

de Mato Grosso - OAB:, DORVALINO GLERIAN - OAB:18.906, 

DORVALINO GLERIAN - OAB:18906, ELPÍDIO ALVES FILHO - 

OAB:7815-B, LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES - OAB:17504, NELSON 

PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B/MT, SATRIX ANGELICA SILVA 

MELLO - OAB:23036/O

 Vistos em correição.

Regina Cristina da Silva, Sidinei Eugênio da Silva, Gerson Sebastião da 

Silva, Leomar Luiz da Silva, Edilson Santana de Oliveira, Batista Jones de 

Morais, Willian Jesus da Silva e Vandoir Eugenio da Silva, por seus 

defensores, apresentam respostas à acusação.

 Nas respostas (pp. 486/487, 488/496 e 509/517), as defesas de Batista, 

Gerson e Edilson argumentam que os réus devem ser absolvidos, 

aduzindo negativa de autoria/participação.

 É a síntese. DECIDO.

Analisando detidamente os autos observo que as absolvições conforme 

sustentada pelas defesas em suas respostas, fundamentando-a na 

ausência de indícios de autoria/participação, são teses a ser discutida ao 

fim da instrução criminal, uma vez que há lastro indiciário suficiente contra 

os acusados nas oitivas e demais elementos do inquérito policial.

Assim, não verifico: existência manifesta de causa excludente da ilicitude 

do fato; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente; que o fato narrado evidentemente não constitui crime ou extinta a 

punibilidade do agente.

Designo AIJ para o dia 25 de setembro de 2018, às 14h00min, com o 

cumprimento do art. 411, § 8º, do CPP, com oitiva de todas as testemunhas 

presentes, independente da suspensão da audiência, observada em 

qualquer caso a ordem estabelecida no caput do referido artigo.

Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 28747 Nr: 6754-72.2000.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI BARBOSA, NELSINHO DE ARRUDA 

CHAVES, FRANCISCO DIAS LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Dias Correa - 

OAB:11583/MT, Kelly Kátia Benevides Viegas - OAB:16993, OLIVIA 

FERNANDES BORETTI - OAB:12948, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301

 Intimar Doutor Ricardo da Silva Monteiro OAB/MT 3.301, para que tome 

conhecimento da decisão a seguir trabscrita: (...) Vistos. É a síntese. 

DECIDO.

Analisando com cuidado os autos, observo que assiste razão ao pedido 

do Defensor, pois devidamente intimado para comparecer a Julgamento 

perante o Tribunal do Júri na comarca de Poconé/MT.Ademais, tendo em 

vista o respeito ao princípio da ampla defesa e direito do réu em ter seu 

patrono devidamente constituído e escolhido por ele, acolho o 

pedido.Feitas essas considerações, exclua-se a audiência da pauta e 

providencie-se a imediata intimação das partes, advogados e 

testemunhas, evitando-se onerosa locomoção até esta Comarca na data 

antes fixada.Após, conclusos os autos para designação de nova data 

para o ato.Int.Várzea Grande, 11 de setembro de 2018.

3ª Vara Criminal

Expediente

 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

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR a ré LEANDRA 

LETÍCIA DE ARRUDA FERREIRA, suficientemente qualificada nos autos, 

nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com as implicações do 

art. 2º, da Lei n. 8.072/1990, cumulado com o art. 65, III, “d”, do Código 

Penal.Passo a dosar a pena –Das circunstâncias judiciais do art. 59, do 

Código Penal são favoráveis a ré: a culpabilidade; os antecedentes 

criminais; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias 

e as consequências, o comportamento e a natureza da droga, já que não 

há nos autos nada que revele o contrário.Em função da quantidade 

absolutamente expressiva da droga, quase cem quilogramas, que aqui 

deve ser considerada como critério de recrudescimento da pena base, 

inclusive como critério preponderante com estribo no art. 59 e 68 do 

Código Penal c/c art. 33 e 42 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 

aplico a pena base distanciada de seu mínimo legal, ou seja, em 8 (oito) 

anos de reclusão 800 (oitocentos) dias multa.Reconheço a atenuante da 

confissão espontânea, reduzindo a reprimenda para 7 (sete) anos de 

reclusão 700 (setecentos) dias multa.Não há agravantes.Inexistindo nos 

autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena 

torno-a definitiva nos moldes acima.Estabeleço em regime semiaberto para 

o início do cumprimento da pena....Publique-se. Registre-se.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 524161 Nr: 820-06.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR BONIFACIO DA SILVA, DURCINO 

PEREIRA DA COSTA, ROSEMBERG BARBOSA DA SILVA, EDMAR 

VERNILLE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO DOS 

SANTOS - OAB:18254, EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - 

OAB:13612, EDNO DAMASCENA DE FARIAS - OAB:11134, LUCIO 

MAURO DANTAS - OAB:13712, ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12992, WELSON GAIVA MARINO - OAB:OAB/MT 14.033

 Vistos etc.

Tendo em conta que o Ministério Público desistiu da testemunha comum 

Arthur de Vasconcelos Galvão Fraga, diga a defesa que arrolou tal 

testemunha, acerca de seu interesse em ouvi-la, no prazo de cinco dias.

Int.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato
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 Cod. Proc.: 539781 Nr: 160-07.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO OLIVEIRA PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Roberto Oliveira Paim, Cpf: 01800518145, Rg: 18274919 

SSP MT Filiação: Aparecido Ferreira Paim e Anaci Angelo de Oliveira Paim, 

data de nascimento: 28/02/1984, brasileiro(a), , Endereço: Rua Projwtada 

C, Qd 43, L 91, Bairro: Construmat, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO ACUSADO para comparecer em 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser realizada no dia 

07/11/2018, às 16:00

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 51, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

56), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra ROBERTO OLIVEIRA PAIM.

Designo a audiência para o dia 07 de NOVEMBRO de 2018, às 16:00 min, 

para o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 524161 Nr: 820-06.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR BONIFACIO DA SILVA, DURCINO 

PEREIRA DA COSTA, ROSEMBERG BARBOSA DA SILVA, EDMAR 

VERNILLE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO DOS 

SANTOS - OAB:18254, EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - 

OAB:13612, EDNO DAMASCENA DE FARIAS - OAB:11134, LUCIO 

MAURO DANTAS - OAB:13712, ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12992, WELSON GAIVA MARINO - OAB:OAB/MT 14.033

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Vistos etc.Tendo em conta que o Ministério Público desistiu da 

testemunha comum Arthur de Vasconcelos Galvão Fraga, diga a defesa 

que arrolou tal testemunha, acerca de seu interesse em ouvi-la, no prazo 

de cinco dias.Int.Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 481428 Nr: 2767-32.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEILTON FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296/MT

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Vistos etc.Recebo, em seus efeitos, o recurso de apelação, ante a 

manifestação do réu às fls.151.Intime a Defesa para apresentar suas 

razões de recurso, após o Ministério Público para as contrarrazões.Após, 

proceda-se a Gestora Judiciária na forma prevista no art. 346 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro 

Judicial.Feito isso, subam os autos para apreciação do E. Tribunal de 

Justiça.Int.Cumpra-se."

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 347863 Nr: 14157-04.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 DISPOSITIVO: Isto posto, em conformidade com a fundamentação supra, 

JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e CONDENO o acusado AMARILDO 

PEREIRA SANTOS nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código 

Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c o art. 70, 

parágrafo único, do Código Penal, à pena de 08 (OITO) ANOS, 09 (NOVE) 

MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em 

REGIME FECHADO, e mais o pagamento de 30 (TRINTA) DIAS-MULTA à 

razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do 

fato.CONDENO o acusado, ainda, ao pagamento das custas processuais, 

notadamente porque foi defendido por Advogado particular, demonstrando 

ter condições financeiras favoráveis.CONCEDO ao acusado o direito de 

recorrer em liberdade, uma vez que se encontra solto.Com o trânsito em 

julgado para a acusação, FAÇAM OS AUTOS CONCLUSOS, pois que, com 

relação ao delito de corrupção de menor irá incidir a prescrição retroativa 

da pretensão punitiva estatal pela pena concretizada na sentença, já que 

o condenado possuía, ao tempo do crime, 19 (dezenove) anos de 

idade.Após, FORME-SE o executivo de pena, que deverá ser encaminhado 

à 2ª Vara Criminal da Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com as 

comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, para os fins 

previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos 

direitos políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, o condenado, a Defensoria 

Pública e o Ministério Público.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 471414 Nr: 21935-54.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEDSON ZACARIAS FERREIRA HOLANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRO AGOSTINHO DAS NEVES 

- OAB:12.818/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado MIRO AGOSTINHO DAS NEVES DEVOLVER 

os autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo 

legal, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório e incorrer em 

multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como 

da expedição de Mandado de Busca e Apreensão

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 218235 Nr: 13641-91.2008.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI PAULO MARTINS 

ABRAÇOS - OAB:11755

 INTIMAÇÃO para o advogado RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS 

DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter 

extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de 
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Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 505867 Nr: 16891-20.2017.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBDS, DBDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:7212-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA 

E SILVA PIRES - OAB:8416

 Código: 505867.

Vistos etc.

Trata-se de ação civil requerendo o(s) pedido(s), nos moldes dos autos 

em epígrafe.

Vale mencionar que adoto a fundamentação “per relationem” ministerial 

apresentada no caso em comento.

Nesse mesmo diapasão da constitucionalidade da fundamentação vem a 

jurisprudência, in verbis:

( . . . )  MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM.  LEGITIMIDADE 

JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO. (...) Esta 

Corte já firmou o entendimento de que a técnica de motivação por 

referência ou por remissão é compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da 

Constituição Federal. Não configura negativa de prestação jurisdicional ou 

inexistência de motivação a decisão que adota, como razões de decidir, 

os fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público, ainda que em 

fase anterior ao recebimento da denúncia. (AI 738982 AgR, Relator Min. 

Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012). Grifos nossos.

Por todo o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para 

processar e julgar os presentes autos, determinando a sua remessa à 

VARAS DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DESTA COMARCA.

REDISTRIBUAM, observando-se as baixas e anotações de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências com URGÊNCIA.

Várzea Grande-MT, 13 de agosto de 2018.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000123-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FRANCA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça., indicando um 

novo endereço, já providenciar o pagamento da diligencia do Oficial de 

Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais. Várzea Grande/MT., 17 de 

setembro de 2018 (Eu ___Ana Paula Garcia de Moura) que digitei.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000966-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINA APARECIDA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão de citação negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

Informando um novo endereço, já providenciar o pagamento da diligencia 

do Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos 

do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. Eu Ana Paula 

Garcia de Moura, que a digitei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001532-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO BUENO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.Várzea Grande/MT., 17 de 

setembro de 2018 (Eu___Ana Paula Garcia de Moura) que a digitei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006430-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o 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.VÁRZEA GRANDE/MT., 17 DE 

SETEMBRO DE 2018 (EU ____ANA PAULA GARCIA DE MOURA) QUE A 

DIGITEI

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001797-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR SILVA DINIZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Intimação de 

Correspondência Devolvida - 05 dias. Cumprindo o disposto no Provimento 

nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte autora para 

manifestar-se nos autos acerca da CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 

05 dias. VÁRZEA GRANDE/MT., 17 de setembro de 2018(EU ____ANA 

PAULA GARCIA DE MOURA) QUE DIGITEI.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000963-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUDSON VICENTE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Intimação de 
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Correspondência Devolvida - 05 dias. Cumprindo o disposto no Provimento 

nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte autora para 

manifestar-se nos autos acerca da CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 

05 dias. VÁRZEA GRANDE/MT., 17 de setembro de 2018. Eu ANA PAULA 

GARCIA DE MOURA - QUE A DIGITEI.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001703-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE MELO (REQUERIDO)

JOSE ANTONIO DE MELO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Intimação de 

Correspondência Devolvida - 05 dias. Cumprindo o disposto no Provimento 

nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte autora para 

manifestar-se nos autos acerca da CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 

05 dias. Várzea Grande/MT., 17 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003150-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003150-56.2018.8.11.0002; AUTOR: LUIZ FRANCISCO DE SOUZA RÉU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 

1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com 

o texto constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência 

de recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira 

ou recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC) e extinção do feito (art. 

485, inciso III do CPC). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007509-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELMA DE JESUS SOUZA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007675-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

NEURI LUIZ PIGATTO FILHO (ADVOGADO(A))

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERI NECKEL (REQUERIDO)

JOAO BATISTA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDIMARA DA SILVA BISPO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1007675-18.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: NERI NECKEL Vistos. 1. Cumpra-se a decisão proferida 

anteriormente. 2. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007010-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO INACIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDIMARA DA SILVA BISPO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1007010-02.2017.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: RENATO INACIO DE SOUZA Vistos. 1. Cumpra-se a decisão 

proferida anteriormente. 2. Às providências. .. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004081-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA BARBOSA ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDIMARA DA SILVA BISPO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1004081-59.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: DALVA 

BARBOSA ASSIS Vistos. 1. Cumpra-se a decisão proferida anteriormente. 

2. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004444-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINA KENIA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDIMARA DA SILVA BISPO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1004444-80.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: KAROLINA KENIA DA CRUZ Vistos. 1. 

Cumpra-se a decisão proferida anteriormente. 2. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008251-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAYANE CRISTINA CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1008251-74.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta se refere à parcela com 

vencimento em 27/08/2015, e a descrita na inicial refere-se à parcela com 

vencimento em 25/10/2015, não tendo sido, portanto, o devedor notificado 

da parcela descrita na inicial. 4. Ademais, verifico que não foram juntadas 

as guias e o comprovante de pagamento das custas processuais e taxa 

judiciária. 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do 

art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, 

art. 321, parágrafo único), bem como comprove o recolhimento das custas 

pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito 

(art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005805-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI MARCIO DA COSTA FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAYANE CRISTINA CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1005805-98.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GEOVANI MARCIO DA COSTA 

FREITAS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na 

inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar 

do autor ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que 

esta retornou com o motivo “AUSENTE”, carecendo do comprovante de 

seu recebimento. 4. Na sequência, juntou instrumento de protesto, 

contudo, sem exaurir os meios de notificação pessoal, de modo que não 

ficou comprovada a mora do requerido. 5. Dessa maneira, faculto ao autor 

a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade acima apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 

911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004080-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (EXECUTADO)

PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

RIO DOCE - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

HEITOR TRENTIN (EXECUTADO)

JUCYLMA MARIA SILVA TRENTIN (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte autora, embora tenha junto nestes ao ID 15096989 

demonstrando que já efetuou o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, o referido comprovante veio desacompanhado da respectiva guia. 

Assim, intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar a referida guia de diligência referente ao 

pagamento da mesma efetuado nestes autos.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273948 Nr: 16829-87.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME CHAVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999

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

OAB:13842-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 136,23 totalizando em R$ 

549,63 conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333571 Nr: 2171-53.2014.811.0002

 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: RONALDO APARECIDO TOSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA (CONSÓRCIO FIAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738/SP, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 141,00, totalizando em R$ 

554,40 conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 
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88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 389101 Nr: 4788-49.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BORGES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE TEODORO 

LAMPIER - OAB:OAB/MT16.786/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (requerente) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 346291 Nr: 12873-58.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL FERREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente para manifestar-se nos autos acerca 

da CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 449385 Nr: 11581-67.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJA SUPERMERCADOS EIRELI - EPP, SAYURI 

JULIANA AIHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente para manifestar-se nos autos acerca 

da CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 284359 Nr: 3393-27.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente para manifestar-se nos autos acerca 

da CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295463 Nr: 15682-89.2012.811.0002

 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): EDIR PATROCINIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente para manifestar nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 438251 Nr: 5851-75.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS NUNES DE MENEZES - ME, MARCOS 

NUNES DE MENEZES

 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:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente para manifestar nos autos acerca das 

CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 245616 Nr: 6024-12.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER FERREIRA GONÇALVES -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217.967/SP, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o mandado não foi encaminhado para o cumprimento pelo 

oficial de justiça, pois a parte autora efetuou o depósito de diligência no 

bairro Centro em Várzea Grande conforme documento colacionado nos 

autos em fls. 97/98, sendo este endereço diverso do que foi informado no 

petitório em fls.102/102-v, bairro Jardim Califórnia em Cuiabá.

Dessa maneira, intimo o autor para que, em 05 (cinco) dias, pague a 

diligência do Oficial de Justiça corretamente no bairro Jardim Califórnia em 

Cuiabá, na conta única eletrônica do Tribunal de Justiça deste Estado no 

www.tjmt.jus.br, link emissão de guias, diligências

 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:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente para manifestar nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301664 Nr: 22428-70.2012.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, LUZIA ANGELICA DE ARRUDA - OAB:9802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente para manifestar nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280758 Nr: 24664-29.2011.811.0002

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS JATIR DA COSTA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT/5835-A, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente para manifestar nos autos acerca das 

CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 207444 Nr: 3353-84.2008.811.0002

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPARANO E FILHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERLOJA - COOPERATIVA LOJ. VEST. 

CONF. DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT, FERNANDA PÂMELA QUEIROZ FERREIRA - OAB:11.411 

MT, JOSE RENATO DE FRANÇA - OAB:16096/O, VALERIA CASTILHO 

MUNHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407/MT

 Vistos.

1. Analisando detidamente os autos verifico a renúncia expressa dos 

patronos do embargante (fls. 245/246), deste modo, torno sem efeito a 

certidão de tempestividade de fl. 281, determino a intimação pessoal do 

autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, constituir novo patrono (CPC, 

artigos 103 e 112) bem como dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de Processo Civil.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 204850 Nr: 858-67.2008.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERLOJA - COOPERATIVA LOJ. VEST. CONF. DE 

CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPARANO E FILHO LTDA, CLAUDIO 

SPARANO, CLAUDIO SPARANO -EPP

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

OAB:7.504/MT, FERNANDA PÂMELA QUEIROZ FERREIRA - OAB:11.411 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2573

 Vistos.

1. Determino para que a senhora Gestora certifique o eventual 

cumprimento da decisão de fl. 394, em caso negativo, expeça-se o 

necessário para tanto.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 286551 Nr: 5785-37.2012.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR CABRAL BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO MALHEIROS 

F. DE SOUZA - OAB:3988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 29. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nos 

Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 

318, § único, c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil. 30. 

Custas recolhidas na inicial. Condeno o embargante ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa (CPC, art. 85, § 2º).31. Transitado em julgado, translade-se cópia 

da presente para os autos em apenso (Processo Cód. 245365) e 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias. 32. P.I.C..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 370952 Nr: 20125-15.2014.811.0002

 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 ITAUCARD S.A, ZILDA BRAGA DE OLIVEIRA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA BRAGA DE OLIVEIRA SILVA, BANCO 

ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA BRAGA DA SILVA - 

OAB:MT 17.895, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA BRAGA DA SILVA - 

OAB:MT 17.895

 Vistos.

1. Em que pese os autos encontrarem-se aptos para julgamento, verifico 

que em fls. 108/108-verso o autor/reconvido informou a realização de 

acordo coma parte requerida/reconvinte, no entanto, não fora 

oportunizada prazo para se manifestar.

2. Desta feita, concedo o prazo de 5 dias para que a requerida/reconvinte 

se manifeste, pugnando pelo que entender necessário.

3. Após, conclusos para julgamento.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 376871 Nr: 24444-26.2014.811.0002

 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 TOYOTA DO BRASIL S/A, REINALDO MARTINS 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO MARTINS VIEIRA, BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:OAB/MT14.431A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO COUTINHO DESTRO - 

OAB:21302/O, DIEGO ANTONIO MARTINS - OAB:20429/MT-A

 Vistos.

1. Intime-se a parte requerida/reconvinte para, querendo, apresentar sua 

impugnação à contestação da reconvenção, prazo 15 dias.

2. Após, conclusos para julgamento.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 245365 Nr: 5824-05.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DA COSTA E SILVA, ADEMIR 

CABRAL BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:MT 13.604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - OAB:, CARLOS AUGUSTO 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - OAB:3988/O

 Vistos.

1. Primeiramente determino que a Sra. Gestora Judiciária traslade para o 

presente feito cópia da sentença proferida nos autos dos embargos a 

execução em apenso (autos nº 5785-37.2012.811.0002 - cód. 286551).

2. Ademais, compulsado os autos, verifica-se a existência de valores 

bloqueados nos ativos financeiros dos devedores, conforme extrato de 

fls. 58/59.

3. Assim, intimem-se os executados, por seu patrono, ou pessoalmente, 
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caso não o tenham, para que, querendo, manifestem-se no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

4. Caso venham arguir a matéria descrita no inciso I, acima referenciado, 

intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo de 05 (cinco) 

dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.

5. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação dos 

executados, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

independentemente de lavratura de termo, com a imediata transferência do 

montante indisponível para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, 

§5º).

6. Após, deliberarei acerca do pleito formulado às fls. 95/96.

7. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 287839 Nr: 7220-46.2012.811.0002

 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: MAURO CRISTIANO PERASSOLLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bibiano Pereira Leite Neto - 

OAB:8938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

1. Ciente da manifestação dos novos patronos do requerido em fls. 

145/145-verso.

2. Primeiramente, determino para que a senhora Gestora proceda ao 

cadastramento dos novos patronos, na forma solicitada.

3. No mais, acerca do pedido de restituição de eventuais prazos, tenho 

por prejudicado o pedido, vez que o processo encontra-se apto para 

julgamento.

4. Deste modo, cumprida a deterinação do item 2 desta, remetam-se 

conclusos para sentença.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 382539 Nr: 415-72.2015.811.0002

 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: DECIO EDUARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, BANCO BRADESCO S/A (COMPRADOR DO 

BANCO ECONÔMICO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - UNIRONDON - 

OAB:2371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Analisando detidamente o processo verifico que a parte requerida 

Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A - MT FOMENTO não 

fora devidamente citada.

2. Desta feita, concedo ao autor o prazo de 5 dias para que pugne pelo 

que entender necessário visando o deslinde do feito.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 346101 Nr: 12686-50.2014.811.0002

 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: CACIO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, BANCO ITAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE PADILHA DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 13372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:OAB/SP209551

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a parte requerida não fora intimada 

para especificar as provas que pretende produzir, de acordo com o 

movimento ‘impulsionamento por certidão’ de fls. 121.

2. Ocorre que, de acordo com a certidão de publicação de expediente, 

consta que o patrono habilitado nos autos para receber as intimações, 

representando o polo passivo, era o Dr. Ricardo Kawasaki.

3. Todavia, a parte requerida postulou que todas as intimações e/ou 

publicação sejam realizadas em nome do Dr. Pedro Roberto Romão – 

OAB/SP 209.551 e da Dra. Andréa Tattini Rosa – OAB/SP 210.738, sob 

pena de nulidade.

4. Dessa forma, determino a intimação da parte requerida, através de seus 

patronos acima indicados, a fim de manifestar-se nos autos, nos termos 

da certidão de fls. 121, no prazo de 05 (cinco) dias.

5. Após, voltem-me conclusos para deliberações pertinentes.

6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 337459 Nr: 5774-37.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO IBANHES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TARNAVOI 

- OAB:4729-A

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291759 Nr: 11507-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE P. DA SILVA, VALDIRENE 

PEREIRA AGUIAR SILVA, SAMUEL AFONSO SILVA DE OLIVEIRA

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

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD GOMES DE 

CARVALHO - OAB:10143/MT

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico a irregularidade na representação 

processual da parte executada, considerando que a manifestação de fls. 

97/98 (e documentos às fls. 98-v/102) está desacompanhada do 

instrumento de procuração, motivo pelo qual, determino a referida parte 

seja intimada, a fim de sanar a irregularidade apontada, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de desentranhamento e entrega ao subscritor.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para deliberações 

pertinentes.

3. Às providências.

 .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320020 Nr: 16391-90.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & RAMIRES DOS SANTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB-MT 5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 
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OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARIANA ZACARKIM 

BARÃO - OAB:MT 14955, DEFENSORIA PUBLICA DE VÁRZEA GRANDE - 

OAB:

 Certifico que não foi possivel expedir os alvarás nesta data em virtude o 

sistema SISCONDJ estar em manutenção, conforme mensagem a seguir: 

Tribunal de Justiça de MT/Sistema de Controle de Depósitos 

Judiciais/Sistema em manutenção.Para emissão de guias favor acessar o 

link: Emitir Guia via Banco do Brasil

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291960 Nr: 11709-29.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARO FINIMUNDI

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

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

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Certifico que não foi possivel expedir os alvarás nesta data em virtude o 

sistema SISCONDJ estar em manutenção, conforme mensagem a seguir: 

Tribunal de Justiça de MT/Sistema de Controle de Depósitos 

Judiciais/Sistema em manutenção.Para emissão de guias favor acessar o 

link: Emitir Guia via Banco do Brasil

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 293896 Nr: 13933-37.2012.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINO MARTINS DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S. A. CRED. FINAN.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:MT 14.469-A

 Certifico que não foi possivel expedir os alvarás nesta data em virtude o 

sistema SISCONDJ estar em manutenção, conforme mensagem a seguir: 

Tribunal de Justiça de MT/Sistema de Controle de Depósitos 

Judiciais/Sistema em manutenção.Para emissão de guias favor acessar o 

link: Emitir Guia via Banco do Brasil

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 331769 Nr: 508-69.2014.811.0002

 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: GILBERTO FERREIRA JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANER SANDRO CESAR FRANÇA 

- OAB:OAB/MT 8.265 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO 

- OAB:5.308/A

 Certifico que não foi possivel expedir os alvarás nesta data em virtude o 

sistema SISCONDJ estar em manutenção, conforme mensagem a seguir: 

Tribunal de Justiça de MT/Sistema de Controle de Depósitos 

Judiciais/Sistema em manutenção.Para emissão de guias favor acessar o 

link: Emitir Guia via Banco do Brasil

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 214968 Nr: 10335-17.2008.811.0002

 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: CRISTIANE JESUÍNO GRANJA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARROSO 

FONTELLES - OAB:119.910/RJ

 Certifico que não foi possivel expedir os alvarás nesta data em virtude o 

sistema SISCONDJ estar em manutenção, conforme mensagem a seguir: 

Tribunal de Justiça de MT/Sistema de Controle de Depósitos 

Judiciais/Sistema em manutenção.Para emissão de guias favor acessar o 

link: Emitir Guia via Banco do Brasil

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 247352 Nr: 7169-06.2010.811.0002

 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: JAIR GOMES DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Certifico que não foi possivel expedir os alvarás nesta data em virtude o 

sistema SISCONDJ estar em manutenção, conforme mensagem a seguir: 

Tribunal de Justiça de MT/Sistema de Controle de Depósitos 

Judiciais/Sistema em manutenção.Para emissão de guias favor acessar o 

link: Emitir Guia via Banco do Brasil

 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

 Certifico que não foi possivel expedir os alvarás nesta data em virtude o 

sistema SISCONDJ estar em manutenção, conforme mensagem a seguir: 

Tribunal de Justiça de MT/Sistema de Controle de Depósitos 

Judiciais/Sistema em manutenção.Para emissão de guias favor acessar o 

link: Emitir Guia via Banco do Brasil

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 105772 Nr: 1882-67.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DA SILVA PAZETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:OAB-MT 9107-O, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:MT 8254-E

 Certifico que não foi possivel expedir os alvarás nesta data em virtude o 

sistema SISCONDJ estar em manutenção, conforme mensagem a seguir: 

Tribunal de Justiça de MT/Sistema de Controle de Depósitos 

Judiciais/Sistema em manutenção.Para emissão de guias favor acessar o 

link: Emitir Guia via Banco do Brasil

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 370441 Nr: 19756-21.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON JOSÉ DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 Certifico que não foi possivel expedir os alvarás nesta data em virtude o 

sistema SISCONDJ estar em manutenção, conforme mensagem a seguir: 

Tribunal de Justiça de MT/Sistema de Controle de Depósitos 

Judiciais/Sistema em manutenção.Para emissão de guias favor acessar o 

link: Emitir Guia via Banco do Brasil

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 11693 Nr: 747-74.1994.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FONTANA, MARIA AMÁLIA 

PATRIARCA FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERSON VASCONCELOS 

DE MORAIS - OAB:OAB/MT 21048

 Certifico que não foi possivel expedir os alvarás nesta data em virtude o 

sistema SISCONDJ estar em manutenção, conforme mensagem a seguir: 

Tribunal de Justiça de MT/Sistema de Controle de Depósitos 

Judiciais/Sistema em manutenção.Para emissão de guias favor acessar o 

link: Emitir Guia via Banco do Brasil

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289373 Nr: 8917-05.2012.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDO DUARTE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:OAB/MT 10393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A, MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE 

- OAB:

 Certifico que não foi possivel expedir os alvarás nesta data em virtude o 

sistema SISCONDJ estar em manutenção, conforme mensagem a seguir: 

Tribunal de Justiça de MT/Sistema de Controle de Depósitos 

Judiciais/Sistema em manutenção.Para emissão de guias favor acessar o 

link: Emitir Guia via Banco do Brasil

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004601-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON BRUGUINOLI RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAYANE CRISTINA CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004601-19.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

EDMILSON BRUGUINOLI RODRIGUES Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Primeiramente, recebo 

a emenda a inicial. 3. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 4. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 6. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006620-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCAL DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAYANE CRISTINA CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006620-95.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JOSE 

MARCAL DOS SANTOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Primeiramente, recebo a 

emenda a inicial. 3. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 4. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 6. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 
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Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006874-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL OZORIO BORBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAYANE CRISTINA CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006874-68.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

GABRIEL OZORIO BORBA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Primeiramente, recebo a 

emenda a inicial. 3. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 4. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 6. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002092-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL GONCALVES DO AMARAL (REQUERIDO)

ROSEMARY MENEZES SOUZA (ADVOGADO(A))

R G DO AMARAL - SERVICOS DE TELEATENDIMENTO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002092-86.2016.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: R G DO AMARAL - SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO - ME, 

RAFAEL GONÇALVES DO AMARAL Vistos. 1. Cuida-se de Ação de 

Busca e Apreensão, proposta por BANCO BRADESCO S/A, em desfavor 

de R. G. DO AMARAL - SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO - ME, ambos 

devidamente qualificados, requerendo a busca e apreensão do bem 

descrito no feito. 2. Conta que a parte ré encontra-se inadimplente pelo 

que requer a concessão de liminar de busca e apreensão para retomada 

do bem. 3. Concedeu-se a liminar que foi devidamente cumprida (mov. 

9357232) A parte ré pleiteia (mov. 9405591) pela restituição do veículo em 

face do pagamento integral do débito, no valor de R$ 11.501,91 + 

1150,019 referente a honorários, totalizando R$12.652,10, trazendo o 

comprovante de pagamento por meio de depósito judicial (mov. 9405676). 

4. Em vista do depósito integral da dívida, determinou-se a restituição do 

bem em mãos da parte ré, cujo termo de entrega encontra-se acostado ao 

presente feito (mov. 9507346). É o relatório. DECIDO. 5. Trata-se de ação 

de busca e apreensão, alegando a parte autora que a parte ré financiou 

veículo e incorreu em mora. 6. Consta dos autos que após a apreensão do 

veículo a parte ré efetuou o pagamento integral do débito informado pelo 

autor na inicial mais o valor dos honorários, conforme comprovante de 

depósito mediante guia, quitando, desta feita, o contrato. 7. O autor vem ao 

feito discordar do valor da quitação, no entanto o valor quitado foi 

apresentado e não atualizado pelo mesmo, motivo pelo qual dou por 

suficiente o pagamento da integralidade da dívida. 8. Diante do exposto, 

por verificar a quitação do contrato em face do depósito, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

contudo, mantendo o bem na posse da ré, em razão do adimplemento 

integral do contrato. 9. Condeno o requerido ainda ao pagamento das 

custas do processo, despesas processuais e honorários advocatícios 

que na forma do art. 85 do CPC (RTJ, 81:996 e RT 521:284), fixo em 

R$-1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais). 10. Decorrido o prazo recursal, 

o que deverá ser certificado, não havendo requerimentos, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas e anotações. 11. P. I. C. VÁRZEA GRANDE, 

17 de setembro de 2018. Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
 

PORTARIA Nº. 458/2018-GRHFC 
 
A JUÍZA DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento nos artigos 52, inciso XV, da Lei nº 4.964, de 26 de dezembro de 1985 
(COJE), bem como nas orientações e determinações da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça 
do Estado de Mato Grosso, 

 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer a escala de plantão judiciário do mês de 
OUTUBRO/2018, nos termos do Provimento n.º 10/2016-CM, de 06/05/2016;  

 
CONSIDERANDO que o juiz plantonista criminal presidirá as audiências de custódia, nos 
finais de semana, feriados, recesso forense ou dia em que não ocorrer expediente normal, 
competindo aos servidores da unidade plantonista a expedição dos documentos necessários ao 
cumprimento das determinações judiciais, nos termos do art. 1º, § 5º, do Provimento n.º 1/2017-
CM, de 18/01/2017;  

CONSIDERANDO que os Magistrados Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Drª. Gabriela Carina 
Knaul de Albuquerque e Silva e Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira, irão participar do Pleito 
Eleitoral no mês de Outubro deste ano; 

CONSIDERANDO o relatório de Afastamento dos Magistrados, no qual informa que o Exmo 
Dr. Adauto dos Santos Reis, Juiz do 5ª Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, estará 
afastado de suas funções no período de 01 a 30/10/2018; 

 
CONSIDERANDO que o Magistrado Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Juiz da 
13ª Vara Criminal, está convocado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso até 
02/11/2018; 

 
RESOLVE: 

 
ART. 1.º Estabelecer a ESCALA de Plantão Judiciário dos finais de semana e feriados do Polo 
Cuiabá, bem como do plantão semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Outubro de 2018, das 
áreas cível e criminal, da seguinte forma: 
  
ÁREA CÍVEL 
 
Das 19:01h do dia 01/10/2018 até as 11:59h do dia 05/10/2018 
Juiz(a): Dr. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 
 Juízo da 5ª Vara Esp. de Fazenda Pública 
Gestor: JUIRDES MARIA SILVA SANTOS 
 Telefone(s): 3648-6526 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: JÚLIO ORIOVALDO FERREIRA LOPES 
  Telefone(s): 99661-5015 

MANOELA VITAL RODRIGUES 
Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:  AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916 
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Das 19:01h do dia 05/10/2018 até as 11:59h do dia 11/10/2018 
Juiz(a): Drª. GLEIDE BISPO SANTOS 
 Juízo da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude 
Gestor: VALCIDES FERREIRA DE ASSIS 
 Telefone(s): 3645-8223 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: ELIAS NARDI JÚNIOR 
  Telefone(s): 99661-5015 
                                                MARDSON LUÍS DE ARAÚJO VIEIRA 

Telefone(s): 99251-5661 
Cartório Distribuidor:  ELIAS GOMES FERREIRA 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 11/10/2018 até as 11:59h do dia 19/10/2018 
Juiz(a):    Dr. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 
                                                Juízo da 2ª Vara Esp. da Infância e Juventude 
Gestor:     NOARA ELISA NILSON 

 Telefone(s): 3645-8208 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: LUCIANA DIAS MÂNCIO 

 Telefone(s): 99661-5015 
 ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAIS 
 Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:             SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 19/10/2018 até as 11:59h do dia 26/10/2018 
Juiz(a):    Dr. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 
                                                Juízo do 1º Juizado Especial Cível 
Gestor:     FLÁVIO MÁRCIO DE CAMPOS GALLIO 

 Telefone(s): 3313-8000 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: MAURÍCIO SILVA SANTOS 

 Telefone(s): 99661-5015 
 HERDELICE CRUZ DO NASCIMENTO 
 Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:             AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 26/10/2018 até as 11:59h do dia 31/10/2018 
Juiz(a): Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA 
 Juízo do 3º Juizado Especial Cível 
Gestor: CARLA CRISTINA DA COSTA SOARES DA SILVA 
 Telefone(s): 3313-9800 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: LUIS CARLOS MONTEIRO DA SILVA 
  Telefone(s): 99661-5015 

MAURÍCIO DELLAFINA 
Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:  SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
ÁREA CRIMINAL 
 
Das 19:01h do dia 01/10/2018 até as 11:59h do dia 05/10/2018 
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Juiz(a):    Dr. FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES   
                                                 Juízo da 12ª Vara Criminal 
Gestor:     ANA FLÁVIA MARCELINO DE BARROS 

 Telefone(s): 3648-6265 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:                  OLGA DE OLIVEIRA 

 Telefone(s): 99642-8737 
 SELMA TEIXEIRA MATOS DE SOUZA 
 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:  AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 05/10/2018 até as 11:59h do dia 11/10/2018 
Juiz(a):    Dr. WLADYMIR PERRI 
                                                Juízo da 10ª Vara Criminal 
Gestor:     ANA CLÁUDIA DE CARVALHO CRUZ 

 Telefone(s): 3648-6245 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:  JOSÉ REINALDO MENDES DOS SANTOS 

 Telefone(s): 99642-8737 
 CELSON CÉLIO DE AMORIM 
 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:   ELIAS GOMES FERREIRA 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 11/10/2018 até as 11:59h do dia 19/10/2018 
Juiz(a):    Dr. JEVERSON LUIZ QUINTEIRO  
                                                Juízo da 2ª Vara Esp. de Violência Dom. e Fam. Contra a Mulher 
Gestor:     THAYS MACHADO 

 Telefone(s): 3648-6615 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:  MARCOS SANTOS REGO  

 Telefone(s): 99642-8737 
 FANY RIBEIRO DE AQUINO 
 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:   SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 19/10/2018 até as 11:59h do dia 26/10/2018 
Juiz(a): Dr. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO 
 Juízo da 14ª Vara Criminal  
Gestor:  MARIETHY STEFFANIA REZENDE VELOSO MUNHOZ 
 Telefone(s): 3648-6285 / 99949-0558  
Oficiais de Justiça:  LUZIETE ALVES DA CUNHA MORAES 
 Telefone(s): 99642-8737  
 AMAURY SEBASTIÃO QUEIROZ 
 Telefone(s): 99326-7998  
Cartório Distribuidor:  AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916  
 
Das 19:01h do dia 26/10/2018 até as 11:59h do dia 31/10/2018 
Juiz(a):    Drª. ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA   
                                                Juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Dom. e Fam. Contra a Mulher 
Gestor:     MURILO CÉSAR DE ARAÚJO VIEIRA 
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 Telefone(s): 3648-6605 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:                  CAMPOAMOR VELASQUES 

 Telefone(s): 99642-8737 
 SILVANA PAVARINE DE SÁ VELASQUES 
 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:  SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
ART. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá obedecer às disposições 
pertinentes contidas na CNGC/MT e nos Provimentos nº. 10/2016-CM e 01/2017-CM. 

 
ART. 3º. Os Juízes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis, nos dias em que estiverem 
escalados para o plantão, ficarão nos respectivos Juizados, já o Juiz de Direito do Juizado 
Especial Criminal Unificado, irá cumprir o plantão presencial de final de semana e feriados na 
sala de Audiências de Custódia do Fórum de Cuiabá. 

 
ART. 4º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação da Portaria 
no Diário da Justiça Eletrônico. 

 
ART. 5º. A Gestora da Central de Mandados deste Fórum deverá afixar a Portaria em local 
visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, 
notificando-os pessoalmente. 

 
ART. 6º. Os Gestores Administrativos das Unidades Judiciárias localizadas fora do prédio do 
Fórum deverão afixar a Portaria em local visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem 
conhecimento da convocação, notificando-os pessoalmente. 

 
ART. 7º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Criminais devem receber os flagrantes dos réus 
presos e que vão participar das audiências de custódia, fazendo o “cadastro rápido”, bem como 
expedir os documentos necessários ao cumprimento das determinações judiciais da audiência de 
custódia (Prov. 01/2017-CM) ficando autorizados a convocar todos os servidores da secretaria e 
obrigatoriamente até 2 (dois) servidores da própria secretaria plantonista para auxiliarem na 
realização dos trabalhos, por dia  de plantão,  em dia não  útil, sendo  um  deles  para o período 
matutino, das 8 às 13 horas, para recebimento, cadastro rápido e autuação dos flagrantes.  

 
ART. 8º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Cíveis ficam autorizados a convocar até 1 (um) 
servidor da própria secretaria plantonista para auxiliar na realização dos trabalhos, por dia de 
plantão, em dia não útil. 

 
ART. 9º. Os Juízes Plantonistas Cíveis e Criminais responderão pelas Comarcas de Cuiabá, 
Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de Leverger, nos finais de semana e feriados, conforme 
artigo 11 do Provimento n. 10/2016-CM, sendo que cada Comarca contará com sua equipe de 
apoio (Gestor Judiciário e Oficial de Justiça).  

 
ART. 10. A alteração da escala, inclusive por permuta, depende de solicitação justificada do 
magistrado, com antecedência máxima de 3 (três) dias do início do plantão, dirigida e 
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devidamente autorizada pela Corregedoria-Geral da Justiça, excepcionadas as situações 
relacionadas nos parágrafos do artigo 21 do Provimento n. 10/2016-CM, devendo o magistrado 
encaminhar cópia da solicitação para a Diretoria do Fórum de Cuiabá. 

 
ART. 11. O Juiz que não comparecer ao plantão por motivo justo e excepcional, comunicará o 
fato ao seu respectivo substituto direto na escala e assim sucessivamente, cientificando à 
Corregedoria-Geral da Justiça e à Diretoria do Fórum de Cuiabá. 

 
Parágrafo Único. Nessa hipótese haverá compensação por meio de assunção de plantão pelo 
substituído no lugar do substituto, na primeira oportunidade quando da vez deste, e na 
impossibilidade, pela unidade judiciária em que o substituído se encontrava afeto. 

 
ART. 12. A presente Portaria deverá ser lançada no Sistema de Plantão Judiciário Eletrônico, 
nos termos do supracitado Provimento n. 10/2016-CM, e, após a homologação, os dados nela 
constantes estarão disponíveis automaticamente no “site” do Tribunal de Justiça - “link” plantão 
de Comarcas, para acesso pelo cidadão. 

 
Publique-se, depois de homologada, remetendo-se cópia da escala ao Conselho da Magistratura, 
aos Juízes plantonistas, à Presidência da OAB/MT, à Procuradoria-Geral da Justiça, à Defensoria 
Pública Estadual e à Coordenadoria da Polícia Civil, dando-se ciência desta, ainda, aos 
serventuários da Justiça e ao Cartório Distribuidor. 

 
Registre-se e cumpra-se. 

 
Cuiabá, 17 de setembro de 2018. 

 
(assinado digitalmente) 
EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA 
Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT 
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